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Nyilvános könyvtárak. 
Az uj kor szellemi» nemcsak meg 

érlelte, liaueni sürgősen előtérbe állított 
egy--uagy-ktdHír követelményt: a nyíl 
váuos könyvtárak kérdését. Eötvös Jó 
zsef  bárónak, a magyar nevelésügy út-
törőjének teljes diadala u mostani idö. 
A helyzet az, hogy Magyarországon az 
írni és olvasni tudók nyolcvan száza-
léka szellemi táplálékot kiváu és amig 
ezelőtt két évtizeddel a nyilvános köny v 
tárak kérdését a magyar sajtó ugy tár-
gyalta, mint a szellemi központok egyik 
hiányzó tényezőjét: ma pedig ugy áll a 
dolog, hogy a szellemi táplálékra szo-
rulók nagy kontingense immár a faluk-
bttn, söt a tanyákon is nyilvános könyv-
tárakat áhir. És ha arra gondolunk, liogy 
akiket a mindennapi iskola a szellemi 
szórakozás gyönyörűséges országába be-
vezetett, íreDuyire igény li, hogy olvasás-
szeretetét gondosan és körültekintéssel 
elégítsük ki: ez a kultur kérdés ina 
sokkal jelentóségesebb, mint valaha. 

Hiszen ezelőtt is harcoltunk a ponyva 
ellen, pedig akkor nem isiuerttlk a Nick 
Cartereket, a büuös bárónak fertelmes 
életrajzait és a poruogragkus irodalom 
megmételyező és gouiba módra szapo-
rodó szörnyeit. Még akkor az osztályo-
kat egymásra uszító, ábrándos ködképek 
után nyargalázó idegeu talajon serkedt, 
szociális sajtónak, népirodalma sem kí-
sértett. Akkor még Bagó Márton ur volt 
a veszedelmes és mégis hányszor so-
rompóba álltunk a magyar nép lelke 
tisztaságának védelmére, holott kiterje-
désre negyedrész annyi lélek Bein volt 
bevonható az irodalmi bogáucsterQletre, 
mig ma — hiszen miudenki látja — 
kocsis, szakácsné, csősz, bakter, kis-
gazda, zsellér szóval az Isten adta nép 

mindegyike, hetU ulán kapkod, mert az 
iskoláé belük szeretetére tanította meg. 

Köllelielne tenni a kérdést, hogy 
örllljUnk-e ennek, avagy bánkódjunk-e 
rajta? Ne vessük fel  ezt a kérdést, 
örüljünk és fejezzük  ki örömUuket tar-
talék nélkül, hogy a magyar kultura 
ekkora hatalmas lépést tett és nép 
milliókat vont be a kultura sáncaiba. 

Nem kell, egyáltalában nem kell si-
ránkoznunk azon, hogy minden kritika 
nélkül mohón falják  a betűt, válogatás 
uélkül és hogy ezek a betűk olykor 
nagy ártalommal vannak a nép lélekre. 
Mert hiszen segíthetünk rajtu. Söt a mu 
gyár intelligenciának határozott, elhárít 
hatatlan feladata,  hogy a kullur szük-
ségletének irányt szabjon. Talán a mo-
dern idők eljövendő szellemét érezte 
meg Darányi fOldmivelésügyi  miniszter, 
mikor ezelőtt mintegy tiz évvel meg-
kezdte főleg  azokban a veszélyeztetett 
vármegyékben, ahol a szociálizmus int 
menenter veszélyes mérveket öltött, a 
uyilvános könyvtárak felállítását  korsza-
kos kultur muukáját. És azok a kedvező 
tapasztalatok, amelyeket Békésben, Csa-
nádban, Csongrádban és Szabolcsban tett, 
arra bírta a minisztert, liogy fokozato-
san és tervszerűen tárcája keretében 
a nyilvános könyvtárak ügyét szolgálja 
s közel háromezer népkönyvtár vau már 
felállítva  az országban és ezekkel ne-
vezetes tapasztalatokat tett a miniszter . 
Kérdőíveket köröztetett. Kérdést tett, 
hogy a nagy magyar Alföldön  mit sze-
ret olvasni a földinives,  kisgazda és 
munkás? És a kérdésre az volt a fele 
let, hogy Arany és Jókai utáu Vas Ge-
reben és Mikszáth a legkedvencebb ma 
gyar írók; melléje sorakozik olvasott-
ság dolgában Rákosi Viktor: „Korhadt 
fakeresz'je"  cimU mtlve, mely állandóan 

forog  és solia a könyvtárba vissza nem 
jón, mióta abba elhelyezték. Érdekesen 
világiija meg ez a körülmény a magyar 
nép lelkét, amely csodás ösztönnel érzi 
meg és fogja  fel  a művészi szépet és 
nemzeti irodalmunk értékes kincseit. 

Mit bizonyít ez? Azt bizonyítja, hogy 
aliol a művészi szépség kultuszát a mi-
velődés legalacsonyabb lépcsőjén így 
felfogják  és ápolják, ott a népnek kul-
tur szükséglutét minél nagyobb erővel 
államilag gyámolítani kell. Minden di-
cséretünket megérdemli Darányinak az 
a törekvése, liogy ezt a kultur szükség-
letet kielégíteni siet és a népet gazda-
ságilag neveli. Mert az is érdekes tünet, 
liogy a Darányi könyvtárai, gazdasági 
könyvei is rohamosan megszerezték a 
közkedveltséget. Ismeretes dolog, hogy 
a földmivelési  tárca keretében a mi-
niszter minden eszteudőben 150 ujabb 
könyvtár felállítására  kér megfelelő  fe-
dezetet. Es az is az idők uj és nagy 
fordulatát  jelenti, liogy pártokon kívül 
nincs népszerűbb tétel, melyet sziveseu 
tie szavazna meg a képviselőház. Mind 
ezeket örvendezve elmondván, még azt 
adjuk uz érdekeltek tudomására, hogy 
a földmivelésügyi  miuiszterium könyv 
táraiért a községük képviselőtestületei-
nek kell folyauioduia,  ezt a folyamodást 
azoubau megelőzi u képviselőtestületnek 
az a határozata, hogy községében nyil-
vános népkönyvtárt állit fel  és azon 
szabályokat betartja, melyeket a mi-
niszter a nyilvános könyvtárak haszná 
latanál elrendelt és amelyek abban csu 
csosodnak ki, hogy az ingyenes és niiú-
denki által haszuálható legyen és hiven 
kezeltessék s a község vagyoni ereje 
szerint időnként szaporittassék. 

Néma gyermeknek az anyja sem ért 
a szavát. Azt hisszük, cikkünk alkalmas 

lesz arra, hogy ahol a né£,Jayá̂ ffr>.|tO-
rőduek, ott a kérdést kopiply^, ^ b e -
veszik—és a nyilvános itoyvtirért a 
szükséges lépéseket megteszik! 

A legvérzobb seb. 
Andrissy Gyula gról belügy miniszternek a 

mult napokban az országgyűlésen elhangzott 
nagyérdekü felvilágosítása,  az amerikai kiván-
dorlás ügyében egy interpellációra adotf-  vá-
lasza, — széles köröknek, mondhatnók az egész 
magyar közvéleménynek figyelmét  odairártVit-
ják az ország legvérzobb sebére, a kivándor-
lásra. Valóban milliárdokra megy az az a tlém-
zeli tőkeveszteség, melyet a házai kivándorlás 
okoz és koránt sincs kiegyenlítve azokkal a 
pénzekkel, a melyeknek a felvidéken  csak le-
gendás híré van, hogy egy-egy szerencsésebb 
kivándorló itthon hagyott családjának mentlyi 
pénzt küld haza. A hír szárnyán egy kis ame-
rikai pénz ezrekre nő és nem csalódarik, ha a 
kivándorlás okát ebben találjuk leginkább. 

Ha Amerikában ipindţnkipfk  olyan, rózsásan 
menne a dolga, akkor miképpen történhetnék 
meg az, hogy a legutóbb is 10,000 magyar 
honfitársunk  jött haza a dusadó reménység 
földjéről,  Amerikából. 10-00Ö magyar, akik bu-
sán cs l̂oţţttan és azzal a szilárd elhatározás-
sal jüt̂ efi.  ihaza, hogy magukat még egyszer 
lóvá tennvném engedik, 1 

A határszéli rendőrkapitányok ég a Fiúmé-
ból érkezett hivatalos jelentések szerint ugya-
nis rövid négy hét alatt 10,000 magyar -mun-
kás jött haza, akik azt beszélik, begy Ámen-
kában az ujabban kivándorlók, sorában .a-ikgt 
sötétebb reménység, kétségbeesés van abban a 
tekintetben, hogy amit. előzőleg: hirdettek*», 
uj elnök választás befejezése  után gazdasági 
fellendülés  be fog  következni. A jelek arra, mutat-
nak, hogy egyelőre Amerikában nagyobb «ár: 
nyu gazdasági fellendülésről,  az ezer meg eWi 
számra heverő munkáskezek, foglalkoztatásául 
szó sem lehet és kétségtelen, tiogyjnem lO.Odft 
számra jönnének a, kivándorlók, bazaji akik ctul: 
az Óceánon oly keservesen csalódtak, hanem 
jóval nagyobb számmal, ha hajójegyre és uta-
zásra lenne pénzük. 

És jól lehet ilyen sötét a helyzet, — imti 
szünetel az Amerikába való csáhi»' m..ni,tj. 

A „CSÍKI lapok" tárczája. 
• M M . 

Nehéz felhő  feküdt  a bércoromra, 
Nyögölt alatta a sötét vadon. 
Az őszi szél sirámos harsonája 
Átalsüvölt a tarlott gályákon. 

A völgybe hajló szikla csúcsos orma 
Megmozdul lassan, méllóságtele 
És mint a felhő:  szétterülve hosszan 
Emelkedik a végtelen felé. 

Most meg lebeg. Irányát változtatja 
S megáll a légben sziklamerevcn, 
Majd birodalmát körülkavarogva 
Átalsuhan a buja völgyeken. 

Es hirtelen, miként az égi villám, 
Hatalmasan, mint szélvész gondolat 
Csap lefelé  mérhctlen légi utján 
Zsákmányra lelve lenn a fák  alalt. 

Messzire hallik szárnya suhogása 
Olt len remegve száguld szét az őz; 
Varjú, holló csatára kelni gyáva, 
Tovarebben, hisz tudja, hogy ki gyöz!... 
Egyszerre csak hatalmas dörrenéstől 
Lesz hangossá az óriás rengeteg, 
A sziklafal  százszor mennydörgi vissza 
És hangjától a föld  is megremeg. 
Sokáig harsog végig a határon, 
Soká peneg még nyomán a levél. 

Mig ősi jussát visszafoglalhatja 
S tovább süvölt a hűvös öszi szél... 

...A lég királya ott fekszik  a porban 
És diadallal nézi a vadász, 
A haldokló, bár végpcrceil éli 
Mozdulatára éberen vigyáz. 

Kinyújtott karma készen áll a harcra 
S. noha sebéből palakzik a vér: 
A végső cseppig magát meg nem adja 
És jaj annak, ki most hozzája ér!... 

...A távol falu  estharang bugása 
Halkan szűrődik át a lombokon. 
Madár elül és a futó  vadaknak 
Nyugalmas enyhet kinál a bokor. 

A hold megindul mérhetlen útjára 
S ezüst fényét  a tisztásra veli, 
Hol a hulló lomb — lágy harangszó mellett, 
A végtelen királyát temeti... 

Ualla  MiU<*. 

A Tiku. 
Harmadéve Dél-Franciaországba utaztam az 

Adria fiumc-szicilia-marseillei  vonalán. Fiúmé-
ban hajóraszállás elölt összevásároltam a piazza 
Adamichon a könyvárusnál egy csomó folyó-
iratot és füzetet,  hogy legyen mit olvasnom 
útközben. Első este az ágyban elővettem az 
egyik olasz folyóiratot,  — ha jól emlékszem, 
a milanói Treves-cég kiadványa volt, — hogy 
legyen min elaludnom. Lapozgattam benne. 
Egyszer megakad a szemem egy kis nautikai 

cikken. Mit is olvasna az ember, inikor oda-
kint a tenger mormol, ha nem nautikai cikket! 

Hát igen ügyes, igen eleven volt az a cik-
kecske. Sőt azt mondom, olyan pompás nép-
szerűsítése a hajós isinercleknek, amilyenre 
még alig akadtam. Tüstént megértettem belőle: 
mi a chronomeler, mi a sextans, mi a log. 
Hát legalább nem leszek ill a hajón egész 
falusi  ember. 

Másnap ebéd alatt a kapitány urakkal már 
az idő és a sebesség mérésen vitatkoztam; s 
mikor csodálkoztak rajta, honnan tudom én ezt 
a sok műszót és mindent, megvallottam, hogy 
abból az olasz folyóiratból. 

— Mert az a cikk igazi remekmű; névte-
len irója nemcsak-tengerész, hanem művész is. 
Vájjon ki lehet ? 

A harmadik kapitány (kis barna fiatal  em-
beri esendesen elmosolyodott magában. Aztán 
kiitta a borát és felment  a hidra. 

Mi a manó? 
Délután megcsíptem öt odafönt: 
— Miért mosolygott ön, mikor ama cikk 

szerzőjéről beszéltem ? 
A kapitány elpirult egy kicsit: 
— Azért meri ezt a semmiséget én irtam. 
De én erősen gratuláltam a derék ifjúnak. 

Bizony kár, hogy a log-könyvbe irogat az olyan 
ember, akinek igy fog  a pennája. Beszélni fo-
gok a miniszterrel, hogy a tengerészeti ható-
ságnál, vagy a révkapitányságnál gondoskod-
jék számára valami szép kis nyugalmas állásról. 

A fiatal  kapitány szerényen mosolygott: 
— A kollegáimnak ne szóljon tisztelendő 

ur. Restelleném, ha tudnák, hogy firkálok  is 
néha. -

Molfettánál  vihar kapott «lő bennünket Barit" 
meg sem közelíthettük. Reméltük, hogy -Catania 
felé  jobb idő lesz. De az orkán nőttön-nőtt 
Engemet a tengeri betegség nem bánt A pa* 
rancshidról néztem a zöld vizek zordon begyes 
vidékéi: a roppant hullámokat. Fecsegni is sae--
rettem volna a kapitány urakkal: De a-kapi-
tány urak nem igen voltak jókedvűek. Harapó-
fogóval  kellett belőlük kihúzni a szót. 

Éjszaka jól aludtam volna, ba-nem-kelt" 
minduntalan az ágy szélébe (kapaszkodnom,-
hogy ki ne vessen aUiajó ingadozása. És hall-
gattam, mini mérsékli a gépész a csavar for-e 
gását, mikor a hajó fara  kiemelkedik avizbflLj, 
S ugyanakkor azt is észrevettem, Jaagy a gép. 
lassan jár. Vajon miért nem haladunk mi cos 
futta  forza? 

Reggel aztán megtudtam. 
Elég jó kedvvel kapaszkodtam iöl 4 fiidra, 

de megdöbbentett, milyen hosszú képe van 
odafönt  mindenkinek. Legkivált az én generá-
lis kapitányomnak. >. ,, 

Hát azért nem haladunk teljeserővet,, mert 
a szén fogytán  van. Takarékoskodni:keU vele. 
Egy kis mulasztás történt: nem vették.be ele-., 
get. Jó időben elég lett volna sőt untig elég. 
De most... 

Ejnye, ennek fele  se tréfál 
S ezt aztán még erősebb meggyőződéssel 

mondtam másnap. . . , , . . 
Most már ugy volt, hogy egyenest MaJJ*>' 

felé  törekszünk. De Otrantonál-agy oldalbakar -
pott bennünket a vihar, hogy azt mondtak, 

n . . . . . . ' i a« űattf.n  cJBút Bum 

MERZA REZSŐ, nöi- és férfidivat-üzletében CSÍKSZEREDÁBAN 
f o l y ó  éT7-i n . o T 7 - © n a " b « r a o - á n k e z A í d l l E a J e l e a . 

L Z A . X S - C S O X L 3 7 " I O C C S L S Í O 
Mélyen leszállított árakén kaphatók mindennemU nöi-, férfi-  és 
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Az egész ország osztatlanul üdvözölheti tehát 
• belügyminisztert, aki a mainál még szigorúbb 
bírsággal kíván lesújtani azokra, akik hivatás-
szerű provízióért az itthon lakókat Amerikába 
csábítják. Mert annyi bizonyos, hogy nagyon 
érthetik ezek a gonoszcélzatu emberek a ma-
guk dolgát, hogy ámbár Amerikát, amelyről 
ők arany hegyeket ígérnek, tízezrével hagyják 
el a megcsalódott honfitársak,  mégis akad 
olyan vak, olyan jóhiszemű, olyan csalódni 
szerető ember, aki lépre megy és éppen most 
mikor rosszabb időt nem választhatna, Ameri-
kába vitorlázik. Mert azt megtudnók érteni 
hogy egy-két ember Amerikában se boldogul, 
s mindjárt tízezer ember? aki vígan kifizeti  a 
tetemes hajójegy árát (talán egész életének 
keresményét) s kiutazzék, meg megint vissza 
vitorlázzék, — ezt józan észszel senki se fogja 
gondolni. Bizonyai ugy van, amiről különben 
különben az amerikai lapok állandóan írnak, 
hogy a gazdasági válság tart, a gyárak csukva 
vannak, munka nincs és Amerikában csak azok 
a régebben kivándorlók tudnak megmaradni, 
akik nem lévén teljesen vadidegenek, hitelük van 
amelyet kihasználnak abban a reményben, hogy 
majd csak virradnak jobb napok. Vagy azok 
maradnak, akikek a haza utazásra való pénzük 
nincs meg és idehaza sincsen olyas valakijük, 
aki. küldene számukra pénzt, ezzel kiváltaná 
őket a sötét rabságból, nyomorból. 

Még mindig napirenden van Amerikában a 
munkanélküliek tüntetése, az éhezők fenyege-
tőzése, a tömegbe állása és tészükről az élel-
miszerszállitó vonatok megtámadása. A helyzet 
még kegyetlenebbnek ígérkezik a hidegebb 
idők beálltával. Munka? Munka csoporulat 
pedijţ legfeljebb  csak a legvérmesebb amerikai 
számítás szerint is, legföljebb  abban az arány 
ban várható, hogy az Amerikába elhelyezett 
munkásokat logiáF tudni elhelyezni. Uj beván-
dorlókra Amerikának nincs szüksége. Azért 
mondják oly sűrűn az Amerikába vándorolni 
akaróknak, hogy vissza! 

Teaestély Csiksomlyón. 
A Csiksomlyói Jótékony Nőegylet első mű-

soros teaestélyét folyó  hó &-én rendezte, amely 
anyagi és erkölcsi tekintetben is fényesen  si-
került. Az estély rendezői Wéger Jánosné és 
Márton Emilia voltak. A műsor első pontjául 
Márton Emilia szavalta el igaz érzéssel Prém 
József  alkalmi Prologját. Ezután dr Király Hen-
rik tanár olvasott fel  a rádiumról. Felolvasásá-
nak eszmemenete a következő volt. Az ujabb 
korban a természettudósokat leginkább a kö-
vetkező problémák megoldása foglalkoztatta: 
a repülőgépé, a drótnélküli távíróé, a Röntgen 
sugáré és a rádiumé. A repülés problémája 
megoldásának kísérlete egykorú az emberiség-
gel s még ma sem mutathat fel  positiv ered-
ményeket. A kísérletezés többféle  irányban in-
dult meg s e kisérlettevők fáradozásait  némi 
siker is koronázta. A feltalálók  közül a legtöbb 
reményt fűlhetünk  az amerikai Wright Vilbur 
és a német Zeppelin gróf  tervéhez. Tervüket 
azonban még nagyban kell tökéletesíteniük, 
hogy teljesen meghódíthassák a levegőt. Pedig 
ha ez megtörténnék kiszámíthatatlan haszon 
háramlanék az emberiségre. Ezért nem csodái-

amit az egyszeri török kapitány: »Malla jok !« 
(Malta szigetje nincs I) S immár a komman. 
dante is erősen ráncolta a homlokát. A kis 
kapitány meg sápadt volt, mint a rongy. 

Baj van, igazán baj vanl 
Mert a szén füstté  változva csak egyre go-

molygott kifelé  a -kürtőn; s vajon meddig tart 
még benne? Hátha csak estig s akkor mi lesz 
velünk ? 

A vihar tombolt A hídon lenni nem lehe-
tett többé veszedelem nélkül, mert az átcsapó 
hullámok mojd elragadták az embert. A kom-
mandante szigorúan követelte, hogy menjek le 
a terembe. 

Ott is rossz vil̂ g volt Kimozdult a helyé-
ből és összetört minden, ami mozdulhatott és 
törhetett Kapaszkodtam a divánon, egy lámpás 
meg nem tudom hány tányér cserepei közt 

Egyszer csak betántorog az én kis kapitá-
nyom s az asztalba fogódzva,  megáll előttem: 

Tisztelendő ur, szeretnék valamit mondani. 
— Kérem, tessék... 
— Emlékszik ana az olasz folyóirata? 
— Melyikre? 
— Ana, amelyikben az a nautikai cikk volt 
— Hogyne 1 
— S ugy-e arra is emlékszik, hogy én azt 

mondtam, hogy azt a cikket én írtam? 
— Ana is emlékszem. 
— Hát tisztelendő ur... hál megvallom, meg 

kell vallanom, hogy... hogy azt a cikket nem 
én irtam I 

Ezt mondta a kis kapitány. És könny csil-
loeot a szemében. Azzal kiszaladt, azaz hogy 
kibotorkált a teremből. 

De éta nem mosolyogtam. Mert eszembe 
jutott Jónás próféta  igéje: »Tudom, hogy én 
miattam támadott ez a nagy vihar ti reátok*. 
Meghatott pillantásom kísérte a hivőt, az igaz 

Él most kegyeteken á sor, hogy mosolyog-
janak van ne mosolyogjanak. 

-Félfia  múlva elolt í r Orkán. A szél ked-
velőn fordult  Alkonyatkor már alig volt fod-
ros a tenger. 

Este vjgan vacsoráztunk Malta kikötőjében. 

kozhatunk, hogy egyes nemzetek oly nagy 
anyagi áldozatokat hoznak a repülőgép problé-
májának megoldása, illetve megvalósítása érde-
kében. 

A drótnélküli távíró elméletét Faraday Mi 
hály állapította meg, mig Hertz Henrik és Fa-
raday elméletének már kísérleti alapot adott. 
Ezek alapján készítette aztán Marconi a drót-
nélküli távírót nagy távolságra. A drótnélküli 
távíró nagy használ legelőször az angolok lát 
Iák be, akik ezt is, mint sok más tudományos 
vivmáuyt, világuralmi politikájuk előmozditá 
sára használják fel.  A két előbbinél fonlosabb 
és hatásában gyümölcsözőbb a Röntgen sugár. 
Hatással van a fotográfiái  lemezre, hatására 
egyes anyagok világítani kezdenek s a levegőt 
alkalmassá teszi az elektromosság vezetésére. 
Az impulzust a sugarak felfedezésére  Lénárd 
Fülöp tudós hazánkfia  adla, akinek kísérletei 
alkalmával előfordullak  a sugarak. A Röntgen 
sugarak vizsgálata közben fedezték  fel  a rádiu 
mat. Egyes tudósok kutatni kezdenek, hogy a 
Röntgen sugarakhoz hasonló sugarakat találja-
nak. Ez irányú kísérleteket a francia  Poincáre 
Henrik végezett először, aki azt fedezte  fel, 
hogy azon eszköz, amelyben a Röntgen féle 
sugarak lélrejőnek, láthatóan világit, azaz meg-
világítva más szinü, mint amilyen a rendes 
színe vagy pedig a világító fényforrás  fényé 
nek színe, ezt a tüneményt fluorcszkálásnak 
nevezik; továbbá azt is észlelte, hogy a neve 
zett eszköz a Röntgen sugarak megszűnése 
után is világit a sötétben, azaz foszforeszkál. 
Ekkor azt a kérdést vetette fel,  váljon ezen 
tüneményeknél nem fordulnak-e  elö átlátszat-
lan testeken áthaladó sugarak. Ez irányban 
folytatták  kísérleteiket Henry, Niewenglovszky 
és Becquerel is. Ez utóbbi az urán vegyülete-
ket vizsgálta. Az urán tiszta állapotában fehér, 
élénk fémfényü  test; por alakban fekete.  — 
Becquerel azt találta, hogy az urán-sók hatnak 
a fotográf  lemezre, a levegőt az elektromosság 
vezetésére alkalmassá teszik és foszforeszkálást 
hoznak létre. Azt hitte, hogy e hatást sugarak 
idézik elő, amelyeket urán sugaraknak nevezett 
el, a tüneményt magát pedig radio aktivitás-
nak. E rejtélyes tünemény mozgásba hozta a 
fizikusokat  és vegyészeket. Kutatni kezdtek oly 
auya^ok után, amelyek az uránnal hasonló 
tulajdonságúak. A Curie házaspár a thoriu.not 
találta az uránnal hasonló tulajdonságúnak. 
Mindkét elem, vegyületben is, sugárzást idéz 
elő, ezért a sugárzás okának ez elemekel tar-
tották. További kísérletek alapján azt tapasz-
talták, hogy némely elemek sugárzási nem idéz-
nek elő, mások meg intenzivebbet, mint az 
urán vagy thorium. Ekkor egy uj elemet sej-
tettek. Hosszas és fáradságos  kísérletek után, 
amelyeket joachimstali szurokérccel végezlek, 
felfedezték  az uj elemet: a rádiumot, amely 
apró, fehér  kristályok alakjában jelent meg klór 
és brom társaságában. Értéke az arany értéké-
nek 6000-szerese. A sugárzás tüneményét a 
rádiumon észlelhetjük a legélesebben. Tulaj-
donságai a következők: sötétségben hat a fo-
tográfiái  lemezre; a levegői az elektromosság 
vezetésére alkalmassá teszi; a közelébe helye-
zett alkalmas anyagokat foszforeszkálásra  bírja; 
gyengén világit; a közelében levő testeket elek-
tromossággal látja el és végűi állandó hőfor-
rás. A rádiumnak kétségtelenül az a legérde-
kesebb tulajdonsága, hogy a közvetlen köze-
lében levő tért rendkívül finoman  eloszlott lég-
nemű testtel tölti ki, amelyet emánciónak ne-
veztek el. A rádiumot tartalmazó anyagok hő 
mennyisége oly tetemes, hogy mérni is lehet. 

nap hő sugárzását többféleképpen  magya-
rázták. Wilson szerint, ha a nap anyagának 
minden köbméterében 3—6 gramm rádium 
volna, a sugárzás meg volna magyarázva. Ezen 
feltevés  a legvalószínűbb. Sok érdekes adat 
szól a rádium fotografáló  hatásáról is. Hatás-
sal van a rádium az ásványokra is, amennyi-
ben számos ásvány a rádium hatására külön 
féle  változást mutat, igy pl. a ceyloni zaphir 

rádium hatására zöld, majd világossárga s 
14 nap múlva gesztenye barnába hajló vöröses 
szinü lett. A rádium sugárzás az alsóbb rendű 
gombákat fejlődésükben  megakadályozta, de 
nem ölte meg. A növényre is hatással van, 
amennyiben pl. a zöld levelek a sugárzás ha 
tása alatt elsárgulnak s végül elégnek. Nálunk 

rádiummal Szilárd Béla és Lengyel Béla kí-
sérleteztek. Ezután foglalkozik  a rádium fizio-
lógiai hatásaival is s e tekintetben is több 
példát emlit fel,  igy például Curie egyszer 10. 
óra hosszat tartott rádium-sót a karján; azon-
nal vörös folt  mutatkozott a helyén, amely 
egész sebbé alakult s csak 4 hónap múlva 
gyógyult meg. Kiemeli végül, mily nagy fon-
tossága van a rádium sugárzásnak az orvosi 
tudomány szempontjából. Az alapos készült-
ségre valló felolvasást  a közönség mindvégig 
nagy figyelemmel  és érdeklődéssel hallgatta. 

Nagy hatást ért el Mayer János tanár is, 
aki Dományánc Péter precíz hármonium kísé-
rete mellett, Bohntól énekelt el egy dalt kelle-
mes, fülbemászó  bariton hangján. A hatás oly 
nagy volt, hogy a tapsoló közönség csak akkor 
csendesedett le, amikor egy Fráter nótát is 
elénekelt. 

A műsor végső pontjául előadták Véli M. 
•Jön a kérő« című egy felvonásos  vígjátékát 
Bésti papa (Xántus Elek) tudatja feleségével 
(Márton Gizella), hogy egyik pesti barátja egy 
házasulandó fiatalember  megérkezéséről érte-
siti. Az anya ene kioktatja leányait (Jakab Luj-
zika, Wéger Rózsika és Ambrus Juliska), ho-
gyan viselkedjenek a kérővel szemben. Meg-

érkezik a vélt kérő, Tigris Imre (Péter Sándor), 
akit elbűvölő szívességgel fogadnak  s mindent 
megtesznek, hogy jól találja magát. Szegényt 
szóhoz sem engedik jutni s ott marasztják 
uzsonuára. Ekkor beüt a katasztrófa.  A pesti 
ur megsürgönyzi, hogy fiatal  barátja nem ment 
el, mivel már Pesten megtalálta a maga párját. 
Mind rátámadnak szegény Tigris úrra, hogy 
hát akkor ő kicsoda. Bevallja, hogy bizony — 
zongorahangoló, mire kiadják neki az utat. 
Igy sül fel  a férjvadászó  család. A szereplők 
valamennyien átérezték szerepüket s ügyesen, 
nagy precizitással oldották meg feladatukat. 
Ügyesen játszotta szobaleány szerepét Pálffy 
Ida is. S nemcsak az egyesek játéka, hanem 
az összjáték is jó volt, amiben nem csekély 
érdeme van Wéger Jánosnénak is, aki a darab 
rendezését vállalta magára s hasznos útbaiga-
zításokat adoll a betanulás alatt is egyes sze-
replőknek. Jó volna, ha minél előbb egy uj 
darabol tanulnának be s adnának eiő, hogy 
isméi egy vidám estét szerezzenek a közön-
ségnek. Ezután kezdetét vette a teázás s a tár-
saság víg hangulatban töltötte el a késő órákig 
az időt. Közben többen énnekkel és hegedű-
játékkal mulattatták a közönséget. Az estélyen 
nemcsak Somlyó intelligenciája jelent meg tel-
jes számban, hanem a vidékről is sokan eljöt-
tek. Az estély sikeréért nagy elismerés illeti 
meg a rendezőket, akik mindent megteltek, 
hogy a közönség jól érezze magát. 

A bevétel 117 korona, a kiadás pedig 37 
korona, a tiszta jövedelem tehát 80 korona 
amelyet a hélybeli szegények felsegitésére  for-
dít az egylet. Fclülfizeltek:  Bálint Lajos 4 kor. 
40 fill.,  Adorján Imre, dr Dobos Ferenc, Kassay 
Lajos, Páll K. János és dr Pál Gábor l-l kor. 
40-40 fill..  Csiszér Pető, Ferenc Gyula és Stoi-
ber Ottó l-l kor. 20-20 fill.,  Eröss József,  Ko-
lonics Violka és Pál lgnácné l-l korona, Far-
kas László, Jakab Antal, Karácsony József, 
Kovács András, Lakatos lzráné, Pál Gábor és 
Wéger Ferenc 80-80 fillér,  özv. Adorján Imréné, 
özv. Ádám Ferencné, Csaló János, özv. Föl-
des Józsefné,  Hollanda János, özv. Kovács 
Andrásné, dr. Király Henrik, özv. László Gá-
borné, Mogyorósi Anna, Pál Ferenc, Szlávik 
Ferenc, Zöld Ferenc és Xántus Mariska 40-4O 
fillér,  tésztát ajándékoztak az egyesület céljaira 
Pál Gábomé elnök, Ambrus Dénesné és Wéger 
Jánosné, akiknek ez uton is hálás köszönetet 
mond az egylet nevében a rendezőség, úgy-
szintén az iskolaszéknek is, amely szives volt 
az estély céljaira az iskola termét átengedni. 
A tiszta jövedelmet az egylet segélyezésre hasz-
nálja fel.  —k. 

Közigazgaztási bizottsági ülés. 
Vármegyénk közig, bizottsága folyó  hó 14-én 

tartotta meg december havi rendes ülését Kállay 
Ubul főispán  elnöklete mellett a tagok teljes 
számának megjelenésével. 

Az ülés tárgysorozatának nagy részét az 
előadóknak a bizottság elé tartozó ügyek elő-
terjesztése tette ki. Az ülésről röviden a követ-
kezőkben számolunk be: 

A vármegye főjegyzője  jelentést tett a köz-
ponti közigazgatáshoz, az árvaszéki elnök az 
árvaszékhez november hónapokban beérkezett 
darabok számáról, s azok elintézéséről. Elis-
meréssel kell kiemelnünk azt, hogy ugy a köz-
ponti közigazgatásnál, valamint az árvaszéknél 
az ügyintézésben a legnagyobb rend és pop 
tosság uralkodik, figyelembe  vehető hátralék 
nincsen. Dr Veress Sándor, vármegyei főorvos 
egészségügyi jelentésében terjedelmesen és 
és szakértelemmel foglalkozik  a vármegye egész-
ségügyi állapotával. Egészségügyi jelentésének 
terjedelmességét az a körülmény tette szüksé-
gessé, mert a közig, bizottságban Pap Domo-
kos és Dr Balló István bizottsági tagok-még 
az őszön interpellációt intéztek hozzá a jár-
ványok terjedése és az ebből folyó  veszedelem 
miatt. Főorvos jelentésében részletesen foglal-
kozik a járványok keletkezésével, azok terjedési 
módozataival, s meggyőzően bebizonyítja azt, 
hogy a járványok fellépése  és kissebb mérettl 
terjedése ellen ma a fennálló  közegészségügyi 
törvények s népünknek mostani műveltségi 
foka  s szokásai mellett a legszigorúbb hatósági 
intézkedések mellett sem lehet védekezni. 
Mindazonáltal a hatóságokat mulasztás nem 
terheli, hatósági közegek ellen sehol sem látja 
szükségesnek megtorló intézkedéseket tenni, 
mert azokat mulasztás nem terheli. A bizottság 
dr Balló István és Pap Domokos biz. tagok 
hozzászólása után a jelentést tudomásul vette. 

Előterjesztette még főorvos  a csikvármegyei 
közkorháznak 1909. évi pótköltségvetését, a 
csikdánfalvi  és csikjenőfalvi  iskolák bezáratását. 

Határozatot hozott a bizottság a csíkszeredai 
második gyógytár tulajdonossának Orbán Já-
nosnak a patika elhelyelyezése tárgyában hozott 
kérése s megengedte neki azt, hogy 1909. 
aug. l-ig a mostani helyiségében maradjon. A 
bizottság Orbán János kérésének méltányolta 
azon indokolását, hogy folyó  év október 1-ére 
elakart körletébe költözködni, de a rossz lakás-
viszonyok miatt kiadó alkalmas lakást nem 
talált. 

Az államépitészeti hivatal főnöke  kir. tan-
felügyelő  és pénzügyigazgató jelentéseit vette 
tudomásul még a bizottság. 

A gyűlés végével dr Nagy Béni bizottsági 
tag interpellálta a vármegye főispánját  a pénz-
Ogyigazgatóság ügyében történt deputáció ered-
ménye tárgyában, amelyre Kállay Ubul főispán 

részletesen ismertette a kiküldetés eredményét, 
s biztosította a közig, bizottságot arról, hogy 
a miniszter a kérdésben a legjobb indulattal 
van a vármegye iránt,-s mihelyt a vármegye a 
hivatal beköltözködésére alkalmas épületet 
haszonbérért az állam kezébe adja, a pénzügy-
igazgatóságot Csíkszeredában azonnal felállítja 
kijelentette, hogy a pénzügyi állam titkárnak 
az iratokból történt meggyőződése szerint a 
pénzügyigazgatóság felállítását  a vármegyének 
az a rideg magatartása akadályozta, a mely-
lyel azt minden képpen a Fazekaspiacra akarta 
elhelyezni, amit a miniszter el nem fogadhatott. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Uj ügyvéd. Dr Benke Antal, lapunk 

szerkesztőjének éveken át volt irodavezetője, 
a -Csiki Lapok- volt belmunkatársa ; a napok-
ban tette le Marosvásárhelyt, a kir. táblán az 
ügyvédi vizsgát. A fiatal  ügyvéd Gyergyó-
Szenlmiklóson a napokban már meg is nyitja 
irodáját. Fogadja üdvözletünket! 

— Kitüntetés. Ó felsége  Csiby Tamás m. 
kir. VII. számú csendőrkerületi járásőrmestert, 
kitűnő szolgálatai elismeréséül koronás ezüst 
érdem kereszttel tűntette ki. 

— A mlllénluml ezQstkorona. Karácsony-
kor és újév Iáján nagyon keresi a közönség 
az uj ezüstkoronásokat, amelyekből emléktár-
gyat csináltat. Az idén sem az Osztrák és Ma-
gyar Banknál, sem a középponti állampénztár-
nál nem lesz uj koronás, e helyett 1906-os 
veretű milléniumi koronást bocsátanak forga-
lomba. Fénytelen ezüstből, művészi kivitellel 
készül ez a koronás és nagyon alkalmas em-
léktárggyá való átalakítása. Az Osztrák és Ma-
gyar Bank pénztáránál kapható. 

— Békásl ut. Minden valószínűség szerint, 
jövő tavasszal megkezdődik a Gyergyószent-
miklós—békási útvonal kiépítése, még pedig 
első ízben a »Magyarosbükk« tövétől iBalázs 
Jankó-féle  korcsmátol) a Balázstelőig. A mi-
niszter már intézkedett az útvonal tulajdonjo-
gának megszerzése s több aprólékos kérdések 
elintézése iránt, melyek — ha tavaszig meg-
oldást nyernek — a munka kezdetét fogja 
venni. 

— Jegyzőválasztás. Tekerőpatakon a jegy-
zői állás Sylvester Albert nyugdíjaztatásával 
megüresedvén, ez a járási főszolgabíró  ur el-
nöklete mellett, folyó  hó 4-én töltötte be. Ez 
állásra december 2-ig pályáztak öten. Névsze-
rint: Kovács Kálmán s. jegyző Csikszentdo-
mokosról, Málhé László jegyző Csikgyimesről, 
László Kálmán s. jegyző Gyergyóvárhegyröl, 
Adám Imre s. jegyző Gyergyóbékásról és Ba-
lázs Lajos s. jegyző Medgyesről. Elnöklő fő-
szolgabíró mindeniknek felolvasta  kérését a 
mellékletekkel együtt, jogánál fogva  mind az 
ötet jelölte a jegyzői állásra. A képviselőtes-
tület nagy lelkesedéssel és egyhangúlag Ko-
vács Kálmánt választották meg, kitől nyom-
ban be is vette az esküt, mely után főszol-
gabíró ur szép szavakkal üdvözölte a meg-
választott uj jegyzőt, megjelölte az utat, me-
lyen haladva, sikeresen fogja  betöllhetni állását 
ugy a község lakóinak megelégedésére, valamint 
felsőbb  hatóságának megelégedésére. 

— A bank közösség. Politikai körökből 
jelenlik, hogy a bank közösség 1917-ig való 
meghosszabbítása befejezett  dolognak tekint-
hető. Felsőbb helyen ene vonatkozólag már 
megkapták a parlamentek idevonatkozó ga-
ranciáit. 

— Tombola-estély a Vigadóban. Ozv. La-
czina Károlyné nagy tombola-estélyt fog  ren-
dezni Karácsony másodnapján este az újonnan 
megnyitott kávéház helyisiégében, az estély 
jellege olyan lesz, hogy azon családok is 
részt vehetnek. E más nagy városokban di-
vatozó mulatságra már eleve felhívjuk  a kö-
zönség figyelmét. 

— UJ elnevezések a hadseregben. A kö-
zös hadsereg tiszti rangfokozatában  a legkö-
zelebbi jövőben két uj elnevezés lép életbe. 
Az egyik a «gyalogsági tábornok» cim, amely 
az eddigi táborszernagyi rangfokozatnak  felel 
meg. A táborszernagyi cim csak a tüzérségnél 
és a műszaki csapatoknál marad meg. A tábor-
noki karban tehát a legmagasabb rangosztály-
ban három féle  elnevezés lesz használatban: 
gyalogsági tábornok, lovassági tábornok és tá-
borszernagy. Megváltozik a hadapród tiszthe-
lyettesek elnevezése is, akiknek ezentúl csak 
»zászlós« lesz a rendes elnevezésűk. Az uj el-
nevezéssel a kadetoknak a tisztikarhoz való 
tartozását akarják kidomborítani. A zászlósok 
rangja ugyanaz, mint a tengerészhadapródoké. 

— A román kereskedelmi szerződés. Az 
osztrák kormányválság folytán  a román keres-
kedelmi szerződésre vonatkozó tárgyalásokat 
elhalasztották. E forrás  szenint ellentétben az 
előző értesülésekkel, a tárgyalások folyamán 
eddig különösebb nehézségek nem merültek fel. 

— A PetóH-ház. A minap érkezett haza a 
londoni kiállításból a Petőfi-ház  és ereklye-
muzeum könyvtárának berendezése. A művészi 
kivitelű szekrényeket egyenesen a Bajza-utcai 
Petőfi-házba  vitték, melynek belső diszitö mun-
kálatain javában dolgoznak Kéiy Gyulának, a 
Petőfi  Társaság titkárának felügyeletével.  Az 
újjáalakítás befejezése  után Ernszt Lajos, a 
Petőfi-muzeum  igazgatója, nyomban megkezdi 
a berendezést és a nagybecsű ereklyetárgyak 
elhelyezését. A Petőfi-muzeum  fenntartási  cél-
jára rendezett sorsjáték 1 koronás sorsjegyei-
nek terjesztésére megmozdult az egész magyar 
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társadalom. Amint értesülünk, 'Vármegyénkben 
is erős akció készOI. E mozgalom támogatá-
sára mi is felhívják  közönségünket, mert a 
sorsjáték sikerétől függ  az, hogy a Petőfi-házat 
a Petőfi  Társaság mielőbb átadhassa rendelte-
tésének. Az egy koronás sorsjegyek megren-
delhetők a Társaságnak Budapest, IX., Boráros-
tér 2. sz. alatt lévő irodájában. 

— Cselédszerződés és mlntabérlevél. Az 
uj cselédtörvény életbeléptetéséről szóló végre-
hajtási rendelet következtében olvasóink nagy 
részét rendkívül közvetlenül érdekli az uj, a 
gazdasági cselédekről szóló törvény által be-
állott uj helyzet. A gazdasági cseléd szerző-
dése és bérlevele cím alatt. Szabó Tamás dr 
tollából egy gyakorlati szempontból igen érté-
kes és hasznos tanulmány jelent meg. Az uj 
cseléd-törvény életbe lépte óta minden cseléd-
változáskor fölmerült  az a kérdés, hogy mit 
kell a cselédszerzödésbe vagy a bérlevélbe bele 
foglalni  ? A .nost megjelent tanulmány szerzője 
megmagyarázza, hogy mi mindent fölösleges 
a szerződésbe vagy a bérlevélbe belevenni 
azért, mert a törvény ugy is kötelező szabá-
lyokat állit fel,  s viszont mi mindent nem sza-
bad fölvenni  a szerződésbe vagy bérlevélbe 
azért, mert a törvénynyel ellenkező megállapo-
dások érvénytelenek. E kérdések fejtegetésé-
vel a szerző az egész törvényen átvezeti az 
olvasót, s végül az egész tanulmány összefog-
lalásaképpen egy szerződési és egy bérlevél-
mintát közöl. A gyakorlati szempontból igen 
értékes munka ára 30 fillér.  Kapható a mi 
könyvkereskedéseinkben is. Az érdekelt cseléd-
tartó gazdáknak nem eléggé ajánlhatjuk, a 
praktikus müvecske megvételét. 

— Csalódni emberi dolog, de nem ok-
vetlenül kell. Ha e névre .RÉTHY. figyelünk, 
ugy nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-
cukorkát kapunk 60 fillérért,  még pedig egy 
kedvelt régi magyar háziszert, mely köhögés, 
rekedtség és hurutos bántalmak sok ezer ese-
tében oly kitűnően bevált. De vigyázzon, hogy 
a doboz és a cukorka minden darabján rajta 
legyen a »RÉTHY« név. 

— A jégpálya Igazgatósága ezúton tu-
datja a közönséggel, hogy a beállott enyhe 
idő miatt a korcsolyázás szünetel. Egyúttal 
értesiti a korcsolyázó hölgyeket és urakat ar-
ról, hogy a legközelebbi hideg nap után is-
mét szabad lesz a pálya. 

— Milyen Időjárás lesz a jövő évben ? 
A gazdaközönséget bizonyára jobban érdekli 
a jövő évi időjárás, mint az, hogy lesz-e há-
ború. Mert még ennél is nagyobb csapást okoz-
hat neki egy silány terméketlen esztendő. Most, 
amikor még tele vannak a hombárok, magtá-
rok, igen nagy szolgálatot tesz a gazdaközön-
ségnek, ha idejében figyelmezteti  az ember, 
hogy csínján bánjon a búzával, gabonával s 
mindenféle  hüvelyesekkel, mert a jövő év na-
gyon rossznak Ígérkezik. A csillagászok mat-
hematikai pontossággal tudják kiszámítani, hogy 
egyik-másik bolygó vagy üstökös szédítő ro-
hanásában mikor ér a föld  közelébe, amikor 
az időjárást teljesen megváltoztatja. Ha hinni 
lehet Knauer abbé számításainak és jóslásának, 
a jövő év időjárás tekintetében valósággal si-
ralmas lesz. Szerinte a tavasz egész száraz lesz, 
de nagyon hideg, különösen az éjek nagyon 
hidegek lesznek, egészben véve azonban 
május még elég tisztességesen viseli magát, 
mert a kellemes és hideg napok kö:ött néha 
meleg esők is lesznek. A nyár azonban már 
borzasztó lesz, mert többnyire eső fog  szakadni 
és zord, hűvös idők járnak. Csupán a julius 
első fele  lesz derűs s meleg a második fele 
azonban már nedves lesz, gyakori viharokkal, 
s helyi erőkkel. Az ősz is nagyon hűvösnek 
s nedvesnek mutatkozik, korán fagyni  fog, 
amit azonban csakhamar nagy viharok követnek. 

— A világjáró. Különös vendég időzött a 
napokban városunkban. Egy barna, zömök em-
berke. Fején az adeni angol tisztek globetrot-
ter kalapjával, testén japán köpenyeggel, kezé-
ben hatalmas kinai fütykössel,  elől-hátul töltény-
táskához hasonló táskával. Mosolyra csábító 
alakját kacagták az utcai gyermekek, gúnyoló-
dott vele a cselédnépség. A kis emberkét Chro-
metz Andrásnak hívják. Turócmegyében szü-
letett, de a nagy magyar Alföldön  nevelkedett 
fel  és eszejárása, beszéde azonnal elárulja benne 
az alföldi  magyart. Chrometz András szabó 
mesterséget tanult, de emellett sokat olvasott. 
Különösen az utazások fölött  érdeklődött. Egy 
szép napon elhatározta, hogy bejárja a világot. 
Ugy is tett, 90 fillérrel  indult el Kiskunlachá-
záról.BejártaNémetországot, Belgiumot, Francia-
országot, Izlandot, Kanadát, Egyesült-Államokat, 
Sz.-Franciskót, Havannát, Japánt, Koreát, Mand-
zsúriát, Kinát, Jávát, Szumatrál, Borneót, Ausz-
tráliát, Fokföldet,  Németafrikát,  Ceylont, Indiát, 
Adent és Egyiptomot. Az utazása alatti élmé-
nyeit papin-a vetette s azokat bárkivel szíve-
sen közli. 

— Nyilvános nyugtázás. A csikdelnei i-j 
jusági egyesület saját pénztára javára nov. 
28-án bált rendezett, melyen felülfizettek:  Gá-
bosi Dénes plébános 1 kor. 20 fíII.,  Kovács 
Péter 1 kor. 80 fill.,  Miklós József  1 kor. 40 
fill..  Bocskor Lajos 80 fill..  Tamás Balázs 40 
fill.,  Cyörpál Árpid 20 fill.,  Gál András 20 fill.. 
Zöld László 20 fill..  Kovács Lajos 40 fillér, 
Péter János 40 lill., Péter György 40 fillér, 
Petres Antal 40 fillér,  özv. Kovács Józsefné 
60 fillér,  Péter Mózes 40 fillér,  Ferencz István 
40 fill.  Ezért a rendezőség ezúton mond kö-
szönetet 

— Magyarország állatlétszáma. Az ezévi 
íllatösszeirás bevégződvén, áttekintést nyerhe-
tünk állatállományaunkról és annak számbeli 
gyarapodásáról. A gyarapodás általánosságban 
nem mondható kedvezőnek, legalább is nem 
abban a tempóban emelkedik a létszám, amely-
ben — tekintve az előnyös értékesítési viszo-
nyokat — emelkednie kellene. Bizonyára az 
utóbbi évek rossz takarmánytermései, no meg 
a Balkán-államokból az állatoknek könnyűszer-
rel való tranzportálható és importálhatósága 
okai a fejlődés  lassúságának. Remélhetőleg 
ezen okok _ mesterséges takarmányok, inten-
zivebb termelés továbbá a Balkán-államokkal 
kötendő szerződések módosítása által meg fog-
nak szűnni ? Bizonyos szomorúsággal kell ez 
utolsó statisztikai adatokból tapasztalnunk, hogy 
a magyar fajta  szarvasmarha számban követ-
kezetesen fogy,  holott előnyös sajátságai — 
mint igavonó közismertek. Az összeírás 
szerint a szarvasmarha száma 5953 ezer (sza-
porosás az 1907. évhez 328,374 darab 5-83"í„). 
E számból a magyar fajta  szarvasmarha 18,800 
darabbal fogyott.  Ló 1.797,600 darab (szapo-
rodás a mult évhez képest 9240 darab 0-51"/,,). 
Sertés 4869 ezer darab szaporodás a mull 
évhez képest 532 ezer darab 12-26'ta). Juh 
7550 ezer darab (szaporodás a mult évhez ké-
pest 658 ezer 9 55" „). A lóállamánynak ily 
kis százalékban való emelkedése a legkevésbbé 
indokolt, amikor a jó lovat mindig lehet ma-
gas áron értékesíteni s amikor mindenkinek 
módjában áll tájfajta  mének révén — jó 
lóanyagot nevelni. 

— A cslkszentgyörgyí műkedvelők folyó 
évi november hó Il-én szinelöadással egybe-
kötött táncmulatságot rendeztek, mely alka-
lommal színre került »Felhö Klári» ciinü 3 
felvonásos  népszínmű. Valamennyi szereplő 
elismerést érdemel a kitűnő játékért. Ez alka-
lommal az összes bevétel kitett 220 kor. 80 
fillért,  a kiadás kilett 148 kor. 48 fillért,  tiszta 
jövedelem 72 kor. 32 fillér,  mely összeg a 
Csikszentgyörgy község piacán felállítandó  Gál 
Sándor szobra alapja javára, a csikszentgyörgyi 
Hitelszövetkezetnél gyűmölcsözöleg elhelyez-
tetett. Felülfizettek  ez alkalommal: Márton Za-
kariás, Finla József  10-10 korona, Csutak Bá-
lint 6 korona, dr Nagy Jenő 5 korona, Bajkó 
Ferenc 4 korona, Ince Domokos, Cikó József 
csendörőrsvezetö 3-3 korona, Kábdebó Antal, 
Bors György 2-2 korona, Antal József,  Po-
tovszky Dávid l-l korona 40-40 fillér,  Barialis 
Ágost, Márton Sándor, Domokos István, Sán-
dor János, Beke Józsefné,  Benedek Emánuel, 
Sándor Gábor, Kirják János l-l korona, Oblát 
Sándor, Nádas Ignác, Nagy Antal, Szabó Alajos, 
Cirják Ambrus, Gábosi N., Kovács Gábor, Baka 
József,  Albert lgnácné, Albert János, Hodor 
Jakab, Bándi János, Ince Ignác, Gál Ágoston 
40-40 fillér,  melyei ez uton is hálás köszönet-
tel nyugtáz a rendezőség. 

KÖZGAZDASÁG. 
A „Hermes" Magyar Általános Valtéflrlet Rész 
vénytársaság, Budapest, heti jelentése a tftzsda-

forgalomról es péniplaciról. 
DuJupcHl, 1908. december 10. 

A tőzsde a lefolyt  héten bár a bizalom 
teljesen még nem állott helyre mégis 
lamivel barátságosabb képet nyújtott, miután 
a külpolitikai hírek inkább engedtek következ-
tetni a kritikus helyzet békés kibontakozására. 
Ha ezen kedvezőbb kilátások nem is Indították 
még a közönséget nagyobbmérvü vélemény 
vásárlásokra, mégis a contremine-engagement-
jának egy részét befedezni  sielett és főleg  ez 
segítette elő az árfolyamok  javulását, különö-
sen az internációnális értékeknél, A helyi ér-
tékeknél, az olcsó árak mellett csak nagyon 
csekély áru került a piacra, és kisebb lételek 
vásárlása is már alkalmas voll áremelkedés 
előidézésére. 

Az értékpapírpiac alakulása továbbra is tel-
jesen a külpolitikai viszonyok fejleményeitől 
fog  függni  és amennyiben ezek kedvező me-
derbe terelödnek, ugy feltehető,  hogy a tőzsde 
irányzatában javulás fog  beállani, annál is in-
kább, miután a külföldi  tőzsdék elég szilárd 
irányzatot követnek és a pénzpiac helyzete is 
nagyon kielégítőnek mondható. 

Áttérve a lefolyt  hét üzletének részleteire 
jelentjük, hogy a bank-részvények úgymint a 
forgalomba  került ipar-vállalati részvények is, 
csaknem mindvégig javulást érlek el, de kü-
lönösen a járadékkötvények tűntettek fel  na-
gyobbmérvü árjavulást. 

Különösen érdeklődés mutatkozott a fegyver-
és gépgyár részvényei iránt, miután ezen vál-
lalat — hir szerint — jelenleg nagyon jól vau 
foglalkoztatva  és tekintettel arra, hogy az 
osztrák fegyvergyár  a legutóbbi időben több 
mtllió korona összegű fegyver  rendelést kapott 
a hadügyi kormánytól, az a vélemény, hogy 
a magyar fegyvergyár  is számithat a közel 
jövőben számottevő megrendelésekre. 

A sorsjegypiacon nagyobb üzlet csakis ma-
gyar jelzáloghitelbanki converzionális nyere-
ménykötvényekben fejlődött  ki, melyek tekin-
tettel a folyó  hó 28-án 1.000,000-koronás fö-
nyereménynyel megtartandó húzásra, élénk ke-
resletnek örvendtek. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők voltak: 

Dec. 3 Dec. 10. 
4'/, magyar korona járadék — 90.00 91.40 

Blmanuii.uiyl vasmQ részv. — 504-— 
Salgótuij/uil kűazénbánva rész. 556 — 
Ueocsini cementgyár reszv. — 570.— 
Fegyver (S gépgyár rétzv. — 295.— 
Magyiir cukoripar részv. — — 1825— 

517— 
571.— 
595— 
3 2 0 -

1870— 

Szerkesztői üzenet 
N D. Csikszentmúrtou. Beküldött kőkeményé-

nek sáriit ejtjük. Muubálkodáttát szívesen vesszQk. 

Sz. 9776 1908. tlkvi. 
HIRDETMÉNY. 

Kozmás község tulajdonát képező tusnádi 
2029. számú telekkönyv arányosítás következ-
tében az 1869. évi 2579. sz. szabályrendelet-
hez képest átalakittatik, és ezzel egyidejűleg 
mindazon ingatlanokra nézve, amelyekre az 
1886. XXIX. az 1889. évi XXXVIII, és az 1891. 
XVI. t.-cikkek a tényleges birtokos tulajdonjo-
gának bejegyzéséi rendelik, az 1892. évi XXIX. 
(cikkben szabályozott eljárás, a telekkönyvi be-
jegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foga-
natosiltatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hitele-
sítése és a helyszíni eljárás Kozmás község-
ben 1909. évi január hó 5-lk napjának d. e. 
9 órájakor log kezdődni. 

Ennélfogva  felhivatnak: 
az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott 
által jelenjenek meg. és az uj telekkönyvi ter-
vezet ellen uetaláni észrevételeiket annál bizo-
nyosabbbn adják elő, mert a régi telekkönyv 
végleges átalakítása után a téves átvezetésből 
eredhető kifogásokat  jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányában nem érvényesíthetik. 

2. Mindazok, kik a telekjegyzőkönyvekben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadatolt elő-
terjesztést kívánnak tenni, liogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló okirataikai mu-
tassák fel. 

3. Mindazok, akik valamely ingatlanhoz tu-
lajdonjogot tartanak, de a telekkönyvi bejegy-
zésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átírásra az 1886. XXIX. t.-c. 15-18. és az 
1889. XXXVIII. Icikk 5—7. s 9. §-ai értelmé-
ben szükséges adatokai megszerezni iparkod-
janak és azokkal igényeiket a kiküldött elölt 
igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átru-
házó telekkönyvi tulajdonos az átruházás létre-
jöttél a kiküldött előtt szóval ismerje el, és a 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvá-
nítsa, mert különben jogaikat ezen az uton 
nem érvényesíthetik, és a bélyeg és illeték el-
engedési kedvezménytől is elesnek; és 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, ugy szintén az ily bejegyzésekkel 
terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy-
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
elölt jelenjenek meg, mert ellen esetben a bé 
lyegmenlesség kedvezményétől elesnek. 

A kir. járásbíróság telekkönyvi halósága. 
Csikszentmártonban, 1908. évi november 

hó 17-ik napján. 
Qőzsy Péter, 

3—3 kir. járásbiró. 

00 drb lucfenyő  haazonfa,  Csikcsobot-
falva  községházánál 1908. évi decem-
ber hó 29-én délután 2 órakor 
tartandó zárt írásbeli ajánlattal egybe-
kötött nyilt szóbeli árverésen el fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 287 korona ketőssáz-
nyolcvanhét korona. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10'/.-a. 
Az 1 koronás bélyeggel ellátott sárt 

ajánlatok szintén 10°/° bánatpénzzel, 
vagy megfelelő  ovadékképea értékpa-
pírral látandók el. Az ajánlatban k{je-
lenteudó, bogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket  ismeri és ma-
gát azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre, 

voua'kozó közelebbi adatok a közbirto-
kosság elnökénél megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1908. évi december 9. 
Bftoher, 

kir erdAcoodnok. 

Sz 1 

Magyar hitelrészvény — — — 
Magyar ielzáloghltelbank részv. 
Magvar lesiámltolóbank réazv. 

7ca-
399— 
460— 

718— 
40).— 
468— 

1277 — 908. kj. 

Hirdetmény. 
Alulírott községi jegyző ezennel köz-

hirré teszi azt, hogy Csikmadaras köz-
birtokosságának lulajdonát képező és a 
esikmadarasi első és második határrész-
lien fekvő  legelók és kaszálók a jövő 
1909 é-vre, esetleg több evekre is Csik-
madarus község házánál 1908. évi de-
cember hó 27-én délelőtt 8 óra-
kor tartandó nyilvános árverésen fog-
unk u legtöbbet ígérőknek haszonbérbe 
adatni. 

Erre árverezni szándékozók oly figyel 
meztetéssel hivatnak meg, bogy az ár-
verezni száudékolt ingatlanok kikiáltási 
árának lá>"<» át az árverés .megkezdése 
előtt kötelesek lesznek készpénzben az 
árverési bizottság kezéhez letenui, mely 
bánatpénz az utolsó részlet törlesztésé-
be fog  beszámíttatni, ezenfelül  kötelesek 
lesznek árverezők a feltartott  ingatla 
nok után járó évi huszonbér első ne-
gyedévi részletét készpénzben a bizott-
ság kezéhez azonnal leflzetui. 

Az árverési feltételek  Osikinadarason 
a jegyzői írodaban a hivatalod órák alatt 
bárki által is megtekinthetők. 

Csikmadarus, 1908. december 12. 
Sófalvi  József, 

k. jegyzd. 

Köhögés, rekedtség és harst SIIM togjabk a 

Réthy-féle pemetefű cukorka. 
Vásárlásiéi azonban vigyáztunk és batára-
zottan Réthy-félet kérjünk, mivel sok haszon-
talan utánzata van. - Egy doboz 60 Mér. 
Csak Réthy-félét  fogadjunk  éL 

Sz. 0 3 1 - 9 0 8 

Árverési hirdetmény. 
Csikesobolfalva  közbirtokossága ne-

vében közhírré teszem, hogy a nevezett 
közbirtosságnuk tulajdonát képező, a 
„Sulca"-völgyre hajló „Galambkalma* 
nevQ erdőrészben, tllz által megperzselt 

Faeludási hirdetmény. 
A esikszentdomokosi közbirtokosság 

eladja nyilt árverésen a földmivelési 
miniszter ur 95430—908. számú rende-
letével megadott engedély alapján a 
Csikmadaras II. határrészben lévő Kecs-
keblikk és Kisáca nevű erdőrészekben 
mintegy 553.98 k. holdon törzsenként! 
feltétel  alapján kéreg nélkül és a terme-
lési és szállítási apadékok levonáséival 
129.715 köbméterre becsült lucfehyő 
haszonfn  tömeget. 

Megjegyeztetik, liogy az 653.98 hold-
ból a Kisáca erdőségre esik 84.03 k. 
hold, — a Kecskebttkk erdőrészre pe-
dig 469.95 k. hold. A 129715 köbméter 
haszonfából  a Kisáca erdőrészre esik 
16051, a KecskebQkki erdőrészre pedig 
113664 köbméter. 

Az összes kikiáltási ár 774IOO kor. 
azaz hétszázhetvennégyezer száz korona. 
Kbből esik a Kisaca erdőrészre 86700 
korona, a kecskebQkki erdőrészre pedig 
687400 korona. 

Az értékesítés céljából 1909. évi 
január hó SO-án délután 2 óra-
kor Csikszentdomokos község házánál 
nyilvános szó és zárt írásbeli verseny 
tárgyalás fog  tartani. 

Árverezni lehet mindakét erdőrészre 
együttesen és kolön-ktllön is. A fatömeg 
áron alul nem adatik el. Utóajánlatok 
nein fogadtatnak  el. Az Írásbeli ajánla-
tok ellátandók szabályszerQ bélyeggel és 
a kikiáltási ár 10°/,-át tevő összegnek 
a csíkszeredai kir. adóhivatal pénztárába 
történt letétbe helyezéséről szóló nyug-
tával. A szóbelileg árverezni kivánók 
kötelesek a kikiáltási ár lO'/o át kitevő 
bánatpénzt a csíkszeredai m. kir. adó-
hivatalnál letétbe helyezni és a letéti 
nj ugtát az árverező bizottságnak bemu 
tatni. 

Az árverési és szerződési feltételek 
megtekinthetők a Csikszentdomokos köz-
ségházánál és a járási erdőgonduokság-
uál Csíkszeredában 

Csikszentdomokos, 1908. évi deeem-
ber bő 13 án. 
Korkó József, 

bírt. 
Knrkó Fereno, 

kb. elsSk. 
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Raktáron levfi  téli egyszeril és diszkalapok beszerzési áron alól. Az ó-budai különlegesség vászon egyedülimşy rttktárfc' 

NAŐY KARÁCSONYI VÁSÁR! MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT  ÁRAKIK 
Van szerencséin a m. t. vevőközönség szi ves tudomására hozni, liogy tul nagy rak tár miatt üzletemben az összes áruk mélyen leszállítót árban lesznek eladva 

. . . . . . . . . A . . . • a • IK W*»AI r.llAkk i méter jó minóaegü kreton 
I méter gyapott delein 
1 méter finom  gyapju rranola delein 
1 méter himaett batiaat . 
1 meter moaó (parkét), flanel 

20 krtól feljebb  0 1 méter 70 cm. aaélea francia  moaó flanel  15 krtól feljebb 
26 |T 1 mtr 120 om. aaélea BBÖrBBÖvet sima óa rointáaott minden aalnben 50 
60 li 1 méter 120 om. aaélea aibelln poastók . . 05 n 
25 II 1 méter 140 cm angol sima kelmék . . . 2 'orint 26 

er moaó (parkét), flanel  - 2 5 O 1 m e , e r 1 4 0 «>">. <">g°l kosatüro gyapju kelme 2 , 50 
Továbbá fekete  és gyászkelmék nagy választékba, sima és bluz selymek, selyem rezlik lehető legolcsóbb árban. Férfl-  és 
flu-ruhaszövetek  és készruhák, rövid bór-bérelt kabátok. Női felöltők.  Rendkívüli nagy választék férfl  nyakkendőkben . 
Női és ferfl  fehérneműek  a legfinomabb  kivitelig. Szőrme boák és ka rmantyúk a legolcsóbbtol a legfinomabb  kiállításban. 
Nagy rak tá r női-, ferfl-  és gyermekcipőkben. Garni turak, függönyök,  szőnyegek, kocsi takarók nagy választékban minden árbm. 
Továbbá felliivom  a'z igen tisztelt vevőközönség becses figyelmét,  kézimunka, disztargyak és p ipere rak tá romra , mint nagyon 

j alkalmas karácsonyi és újévi a jándékokra . — A nagy érdemii közönség szi ves pártfogását  kéri, teljes tisztelettel 5 

POTOTZRY MARTON, divat-, kézmű-, rövidáru- és készruha-raktára, CSÍKSZEREDÁBA!!. 

N L T R I D S Á N \ K A L M A N 
NŐI- ÉS FÉRFI-DIVAT-ÜZLETE. C S Í K S Z E R E D Á B A N . 

F I G Y E L E M ! 
A t. vevőközönség b. figyelmét  felliivom  a teljesen ujonan berendezett 
Ízléses és jóuiinöségll áruimra. A karácsonyi idényre tekintve, liogy 
régi áruin egyáltalán nines, de liogy én is ez alkalommal kedvezme-
nyeke t nyúj t sak vevőimnek, a rak tá ron levő összes áruimat 
a r endes áraktól eltérve, sokkal olcsobban számítom, p ' ' 1 

3 méter kockás vagy csikós posztó aljnak, ezelőtt kor. 9. - most kor. 

fW 

i 
I 

15,-
20. 

140 
9 

20. 

3 méter kockás vagy csíkos ungol posztó, ezelőtt 
5 meter costum-posztó sima, kockás es csíkos, ezelőtt 
I meter koimanosi Unom karton 
I méter flanel,  ezelőtt . . . 
I pár női positó cipő fűiös,  ezelőtt 
I pár férfl  box cipő füzös,  ezelőtt 

továbbá mindennemű kézimunka, csugrén 
szöveten, smyrna, lenből psantlécé futó  es előrajz nyomda stb. 
A mélyen tisztelt közönség pártfogását  kérve, vagyok kész szolgálattal: 

Nuridsány Kálmán nöi- és férfi-divatüzlete, Csíkszeredában. 
4 Apafi  Mihály-utca 198. házszám, (dal András-féle  ház). 4 

Idául 
5 
9. 
12. 

.60 

.90 
6 
13.-

canavan, éjszaki 

Czáka Béla. mészáros és hentes. Csíkszereda 
A fogyasztó  közönség szíves figyelmét  felhívni 
kívánom évek óla fennálló  mészáros üzletemnek 

m HENTES-ÜZLETTEL Hl 
való kibővítésére, melyet telje-sen uj gépekkel sze-
relleni fel  és nem kímél lem semmi anyagi áldozatot, 
hogy a fogyasztó  közönséget tisztán kezelt, legízle-
tesebb, friss  hentesárukkal szolgálhassam ki, u. ni.: 

Párisi, lengyel, füstölt  és szalámi-kolbász, virsli és stbi cikkekből. 
Kötürckvéscm, hogy a fogyasztó  közönség legké-
nyesebb igényeit is minden a hentes-üzlethez tar-
tozó árukkal kielégíthessem, versenyképes árakkal. 

I  itlc/.'i  oift/ri'iitlclcMch'rf  is a Irijinmliisnhbiiu  ts\l:ir.l<>í:. 

Bámulatos olcsó árak!! 
Meglepő szép és uj választék gyerekjáték, karácsonyi és ujevi ajándékokban, 
l'gyszíntén női és férfi  ruhaszövet, gyapja es eibelin poszto, flanel,  barehet, 
pamut és franeia  delain, sima és himzeit batisz, cérna és selyem zefir,  gyipju 
és selyem blouz, alsó szoknya, nói, leány és térti kabat, kalap, cipő, ing, 
nyakkendő, szór és selyem paplan, ásy garnetur, esipke függöny,  szűrnie 
boa és muffokban.  — Készruha es felöltök.  Állandó raktar: legjobb 
minőségű pamut, eéma és len vasznakban, fa-  és ere-koporsó, szemfődel  és 
temetkezési cikkekben. Mimién fajta  varrógép, ulazó koffer  es kosarak nagy 
Választékban. — Most az alkalom, személyes látogatása által meggyőződést szerezni, 

liogy minden árut felearban  szerezhet he nálam. — Tisztelettel 

POTOTZKY PÁL divatkereskedö, CSÍKSZEREDÁBAN. 
í t & a g a d | m k m e g e l k a l a a t l t 

A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE VILMOS 
' i l la tszer tárában, C s í k s z e r e d a 

Kaphatók a leutiiioniahb illatszerek 
dekagranionként es mindennemű 
arez- és kézápoló szerek, liyógy- és 
= = — virájjszappanuk 
Az I n d a - s ó s b o r s z e s z fólerakata. 
Petrol-hajszosz korpa és liajki-
hullas ellen Hajrak-regenerator 
az öszUló hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thymol és Stomatin fogápoló  sze-
rek a legjobbak. A Trifoleum  (haj 
petrol) hölgyeknek állandó hajápo-
láshoz nélkülözhetetlen. — A Honey 

Jelly a legjobb kézfinomító. 
Vidéki megrendelések teDontrealdn EkssolleM. 

Legszebb karácsonyi és újévi ajándék 
161 BR0UVHIM6 PISZTOLY 

: _ kapható 45 koronáért 
ALBERT BALÁZSNÁL Csíkszeredában. 

Árverési hirdetmény. 
Csikszentgyörgy-Körösméuy tízes bir-

tokossága részéről közhírré teszem, liogy 
nevezett közbirtokosság tulajdonát ké-
pező és a község közvetlen közelében 
levő mintegy ;) 1"2 kat. hold kiterjedésű 
területen levő 170S. m" re lucfenyő  ha-
szunfa  lOlilO korona 10 fiillér  (tízezer 
hatszáztiz korona .0 fillér)  kikiáltási ár 
mellett Csikszentgyörgy községházánál 
1909. évi j anuá r h ó 5-én délelőtt 
10 Órakor tartandó zárt írásbeli aján-
lattal egybekötött nyílt szóbeli árverésen 
el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénzképpen az árverési biztos kezéhez 
leteendő 

Az egykoronás bélyeggel ellátott 
zárt ajánlatok szintén 10 százalék bánat-
pénzzel, vagy megfelelő  óvadókképes 
értékpapírral látandók el. Az ajánlatban 
kijelentendő, liogy nz ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket  ismeri és 
magát azoknak aláveti. 

L'tóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre 

vonatkozó közelebbi adatok a csíksze-
redai in. kir. járási erdőgondnokságnál 
és a közbirtokosság elnökénél megte-
kinthetők. 

Az erdőben fafelvétel  csak a csík-
szeredai m. kir. erdógondnokság előze-
tes engedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda, 1908. évi december hó 
2-án. 

Bácher , 
ni. kir. erdúgoiijnok. 

$ AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA Î 
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legjobb az úkácvirág-krém, 
amely az arcbőrt rövid idő 
alatt iitiévé és széppé teszi, 
a májfoltot,  szeplöt és más 
kiütést eltávolítju. Ára I ko-
rona. Kapható a készítőnél 
és postán is megrendelhető 

S Z E R E M L E Y T I H A M É R 
gyógyszerésznél, Csikszentmártonon. 

Naptárak az 1909. évre 
nagy választékban kapha tok 
Szvoboda József,  könyvke re s 
kedéseben, Csik-Szeredában. 

6ÖZ-, HÓLÉá ÉS gyÓgYFÜRPŐ A SZOBÁBAN! 
Száz es száz orvos korszakot a lkotónak j e l e n t e t t e ki 
az e g é s z s é g á p o l á s t e rén . — Közismert dolog hogy 

REUNIA, CSÜZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a hófürdók 

:: (gőz- hőlég es gyógyfürdők)  r endsze re s haszná la ta : : : : 
A készülék megtekinthető vétel-
kőtelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
kívánatra háznál Is bemutattatlk. 

A „Sanitás" szobafürdó  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gőz- és hölóg fürdőt  készítheti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  tiél-
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 

FÖRSTNER ALAPÁR 
a .Sanitás" szobagőzfürdő-
készűlék egyedüli gyártója. 

Budapest, VII. kerület, Alsó-
erdősor 30. sz. Telefon  97—51. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
Iroda: Kapu-utca 15 sz. 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D C K M K N T G Y Á R N Á L  H R A S S O l i A N . Iroda: Kapu-utca 15 sz. 

Nyomatat! Nzvnlwl» Jóxxef  kAnyvnfnmdáiAhnn.  CRÍkHxeredAhan, 1S0H 




