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POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI H E T I L A P 

Andrássy. 
A Tiszadobon folytatott  tanácskozá-

sok tehát eredménnyel járlak. Andrássy 
Gyula gróf,  a legtöbbet nyilatkozó ma-
gyar politikus, sietett is egy hírlapíró-
val beszélgetést folytatni,  s elárulni az 
édes titkot, hogy Désy Zoltánnal és 
Bethlen István gróffal  sikerült az uj 
pártalakulás kérdésében megállapodnia. 

Az uj pártalakulással A n d r á s s y 
Gyula gróf  minden bizonnyal még távo 
labbra kerül Deák Ferenc kiegyezke 
désétól, s atyjának, a nagy Andrássy 
Gyulának politikájától Mert ugy élezzük, 
hogy az iskolásköny vek bölcsessége, 
lelkének nagy és elszánt cselekedetek-
től való borzadása másodízben sodor 
oly helyzetbe, a hol apja halhatatlan 
müvének, a hatvanhétnek, ő okozza a 
legtöbb kárt, ő zuditja nyakára a leg 
iuiminensebb veszedelmet. 

Nem tagadjuk : egy esetben igaz 
ságot szolgáltatott volna ifjabb  Andrássy 
Gyulának az utókor a katouai kérdés 
ben történt megdöbbentő frontváltozta 
tásért: ha sikerült volna élete nagy 
álma, a függetlenségiek  beterelése a 
hatvanhetes lobogó alá. Ám ez a törek-
vése hajótörést szenvedett. A koalíciós 
pártok fúziója  nem jöhetett létre. A 
48-asok egyik árnyulata pártot ütött és 
összetörte a koalíciós uralmat, Andrássy 
egyik legsajátosabb politikai alkotását. 

Tiszának kellett felátnadni,  Khuen-
Hédervárynak, az eltemetett hatvanhe-
tes többség kiátkozott vezéreinek, hogy 
a koalíciós tatárjárás után pusztává és 
temetövé vált ország újra összeszedte 
magát. 

Most másodszor látjuk Andrássyt oly 
szerepben forgolódni,  a mely külszinre 
és első látásra tetszetős, mert alkot 
mányuuk megmentését hirdeti és a mo-
rális tényezőket kívánja jogaikba visz-
Bzahelyezni. A szép jelszavak mögött 
azonban megint a hatvar hét gyöngitése 
a hatvanhetes többség szétmorzsolása, 
tehát végső eredményében, apja nagy 
politikai alkotásának a megingatása je-
lentkezik rut ábrázatát tények gyanánt. 
Megint jót akar Andrássy az országnak, 
mint nyolc évvel ezelőtt; de mint uk 
kor, de facto  most is a hatvanhetes 
kaput döngeti, hogy beeressze a várba 
a negyvennyolcas politikánuk immár 
nem csillogó és napfényben  reszkető, 
hanem zavaros és iszapos áradatát. 

Erős hit él azonban bennünk, hogy 
Andrássy gróf  e második vállalkozása 

ból is az ö egyéni veresége, személyes 
tragikuma következik be és nem a hat-
vanhété és nem az országé. 

Hogy a hatvanhét csorbítatlan meg-
tartásának egyik lényeges feltétele,  hogy 
idehaza konszolidált parlamenti viszo-
nyok és erőteljes akcióra képes hatvan-
hetes többségek éljenek,' azt megtanul-
hatta Andrássy gróf  az upja példájából. 
Ma már a nagy államférfi  minden élet-
rajzírója pontosan beszámol Andrássy 
gróf  külügyminiszterségéuek gondjairól: 
hogy csehek, feudálisok,  klerikálisok, 
mily erősen ostromolták a dualisztikus 
államformát,  hogy maga Bismarck is 
mennyire féltette  a maga politikai szá-
mlásait ily eshetőségtől; s hogy a 
Deák párt erélytelen . esetése, az össze 
tartás és a pártfegyelem  meglazulása 
Lónyai miniszterelnöksége idejében, 
nemcsak hogy Andrássy külügyminiszteri 
pozícióját gyengítette, hanem mondha-
tatlan erőt kölcsönözött a dualizmus 
valamennyi nyilt és titkos ellenségének. 

A nagy Audrássy gondjai akkor 
szűntek meg, a mikor a fúzió  révén 
Tisza Kálmán erős kezébe került az 
ország kormányzata, a ki az erős, fe-
gyelmezett, összetartó pártélet meghono-
sításával a hatvanhetes alap végleges 
megszilárdulásának a legnagyobb szol-
gálatot tette. Tisza István az apja fia. 
Az ő fényes  képességei szuggesztív 
valója, férfias  elszántsága mind arra való, 
hogy központja, lelke, irányitója, össze-
fogó  ereje legyen egy hatalmas pártnak, 
a mely fent  is, lent is bizalmat ebresz-
szeti maga iránt a liatvanhetes alap hü 
szolgálatával. 

Hogy  Tisza  lxtvan  akkor, mikor 
minden  erejével  cs képességeivel  azt 
a hatvanhetet  szolgálja,  a melynek 
megszületése  Deáki mellett  az And-
rássy névhez  vall  kötve örök időkre, 
— e&y másik Andrássy  támadja, 
rontsa,  útjába köveket  gördítsen,  ez 
nem éppen  stílszerű  dolog.  Sőt  egye 
nesen megdöbbentő! 

Kár  Andrússyért  I 
És kár a tiszadobi  pártalakulásért! 

— Sándor János, a kit  Őfelsége 
belügyminiszterré  nevezett  ki, levél-
ben köszönte  meg főispánunknak  ki 
nevezése  alkalmából  küldött  üdvöz 
letét.  Sándor  János  belügyminiszter 
főispánunknak  régi  barátja,  a ki állan-
dóan érdeklődött  a s/.ékely  vármegyék 
ügyei iránt.  Megvagyunk  győződve 
arról,  hogy Sándor  Jánosnak  belügy-

minisztersége  csuk a székely  érdekek 
felkarolását  és  támogatását  jelenti. 
Levele melyben egy pár szóval  mond 
köszönetet  főispánunknak,  bizonyí-
téka  annak az őszinte  barátságnak, 
amely hozzáfűzi. 

Budapest,  1913. junius hó 16. 
Igen  Tisztelt  Barátom! 

Kineveztetésem  alkalmából  kifeje-
zett  szíves  üdvözletedet  hálásan kö-
szönve, kérlek  tarts  meg továbra is 
nagyrabecsült  barátságodban,  mint 
ahogy én  is vagyok mindenha 

igaz híred: 
Sándor  János. 

Ditróiak köszönete. Annak az ak-
ciónak, amit  a ditróiak  a járásbíróság 
ügyében  kifejtettek,  tagadhatatlanul 
a lelke  Gyalókay  Sándor  főispán  ur 
volt.  A ditróiak  most a következő  tá-
viratban  köszönték  meg főispánunk-
nak a támogatást. 

Méltóságos 
Gyalókay  Sándor 

várni, főispán 
llerkulesfürdo. 

Ditró  nagy község  polgárságának  a f. 
hó UH-iki  gyűlése  egyhangú lelkesedéssel 
llálns  köszönetét  fejezi  ki méltóságodnak, 
o járásbíróság  ügyében  kifejtett  kegyes 
hazafias  fáradságáért  hódoló  szeretettel  üd-
vözli  méltóságodat,  bizalommal  kérve  to-
vábbi jóakaratát,  a népgyűlés  megbízásúból: 
Zuthureezky  llálínt,  ld.  Józsii  Sándor, 

HépgpRlfli  (7,löt. Hr/M/yillt'lli  JhJi/c': 

D e p u t a c i ó . Nem lehet manap-
ság Csíkszeredában egyébről hallani, 
mint a vármegyei közkórház kibővítése 
ügyében küldendő deputációról. Akár a 
pletykasarkon akár a korcsmákban (mert 
hisz ezek a csíkszeredai forumok,  ki 
járna ma kaszinóba, vagy kávéházba), 
hall hangos szóváliást az ember, egyéb-
ről sincs szó, hogy ki megy és ki netu 
megy a deputáeióba ? 

A dolog ugyanis ugy áll, hogy a 
vármegye törvényhatósága egy küldött-
séget küldött ki az illetékes miniszte-
rekhez, hogy a csíkszeredai közkórház 
kibővítéséhez, a mely mintegy fi—700000 
koronába kerül, járuljon az állam is 
valamivel. Mert hisz az állami költség-
vetésben 4 millió korona van ilyen célra 
felvéve  és mért ne kapnánk mi is va-
lamit. Gyalókay főispán  ur utánjárása 
folytán  sikerült Ígéretet kapnunk az 
iránt, hogy meg van a lehetősége an-
nak, hogy 3—400.000 koroua segítséget 
adjon az állam. Hogy tehát a deputá-
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ciót a törvényhatóság kiküldötte, s an-
nak vezetésére Oyalókay főispán  urat 
felkérte,  annak két fontos  oka az, hogy 
a 4 millió korona költségvetési hitel 
ki ne merüljön és hogy a 3—40G.U00 
korona a gazdag esikvárinegye magán-
javainak sem árt meg akkor, a mikor 
azt mondják oda lent a magánjavak 
irodájában, hogy deficit  van a költség-
vetésben. Szóval nem lehet még a ma-
gánjavak temérdek vagyonából sem a 
százezcreseket hajigálni, mert nincsen 
olyan mély zsák, a melyik ki ne ürülne. 
És aztán a 4 milliót az állam e célra 
kiadja, ha nem n'künk akkor másnak. 

A törvényhatóság tehát nagyon 
helyesen és okosan határozott, a mikor 
küldöttséget küldött és arra az állás 
pontra helyezkedett, hogy a kormány-
tól igenis kérni fog. 

Oyalókay főispán  ur a napokban ki-
eszközölte, hogy a küldöttség fogadtas-
sák s a miniszterelnök, belügyminiszter 
és vallásminiszter e hó 15-ike körül a 
küldöttséget fogadni  fogja.  Most azon 
ban az a nagy kérdés, hogy ki legyen 
a küldöttség. Az nem jut eszébe sen-
kinek, — avagy csak nagyon kevesek 
nek — hogy egy nagyon fontos  közér-
dek megvalósításáról van szó, az sem 
jut eszébe sokaknak, hogy a törvény 
hatóság küldötto ki őket, s ennek egy 
bizonyos erkölcsi kötelezettsége van, 
mert hisz mindenki szeretettel hallgatja, 
ha a nevét a vármegye közgyűlési ter-
mében olvasgatják és a legtöbb ember 
nek a haragját nem lehet elviselni, ha 
egy bizottságból véletlenül kimaradna, 
az azonban igen sokaknak — állandóan 
kikövetelt közügyi munkásoknak is — 
eszébe jut, hogy politikát csináljanak 
a kórházból is, olyan kifogásokat  emle-
gessenek, hogy a deputáció nem kor-
házügyi, hanem politikai deputáció és 
hogy inkább fizesse  meg a magánjavak 
azt a 3—4UU.OOO koronát, mintsem ké-

regetni menjenek. Hát szép dolog a 
politika, csakhogy azt is a napjára kell 
hagyni. A mikor képviselőválasztás van, 
vagy bizalmi indítványokat tárgyalunk, 
akkor politizáljunk, de a mikor kórház-
ról vau szó, s a mikor a munkapárti 
vakbélgyulndásunknak éppen ugy kell 
a kés, inint akármelyik ellenzéki úrénak, 
amikor a vármegye betegei előtt nem 
az a fontos,  hogy a kormánypárt, avagy 
az ellenzék tud e jobban demonstrálni, 
akkor hagyjuk a politikát, s lássunk a 
közérdek után, mert ellenkező esetben 
hiába szeretnénk a közügynek vezérei 
lenni, nem lesszünk mások, mint annak 
kerékkötői. Régi mondás az, hogy ne 
azt keressük a mi elválaszt, hanem a 
mi összehoz. Itt, ilyen és hasonló köz-
ügyet szolgáló kérdésben kellene meg-
mutatnia a nemes politika ellenfeleknek, 
hogy akkor a mikor közérdekről, me-
gyei érdekről van szó, még ha volna 
is ellentét közöttünk elsimulnak 
azok, s pártkulümbség nélkül állunk 
közérdekű törekvésünk támogatására. 

Bármint is szólljon a harang, azért 
a küldöttség a legközelebbi napokban 
mégis felfog  menni, mert a törvényha-
tóság határozatának a súlya mégis igen 
sokak előtt erősebb, mint az aszfaltszéli 
ple'yka és bármiként is érje gáncs azo 
kat az urakat, a kik ellenzéki érzelmeik 
dacára bemerészelik a csíkszeredai kor-
ház ügyében lábukat a miniszteri szo-
bába tenni, ez a küldöttség, a mely va 
lószinüleg a vármegye korházának a 
megvalósitását fogja  magával hozni, a 
vármegye közérdekének tesz igen fontos 
szolgálatot. 

F ő i s p á n i vál tozásról beszél 
egyik laptársunk újólag. Ugy látszik, 
hogy ezt a híradását saison szerint min-
den esztendőben csökönyösen előveszi, 
gondolváu, hátha akad mégis a ki azt 
elhiszi. Akármilyen autentikusnak is 

jelzi laptársunk ezt a híradást, elfogja 
nekünk hinni, hogy mi e hírére kérdést 
intéztünk szintén autentikus helyen, s 
onnan ezt a főispán  változást a legha-
tározottabban megcáfolták.  Lehetséges, 
hogy vannak urak, a kik szeretnének 
a s:'ját maguk érdekében főispáni  vál-
tozást látni, azért, hogy maguk kerül-
jenek abba a méltóságba, de mi is 
olyauféiét  mondunk, hogy ha már főis-
páunak lenni kell, mert igy rendeli a 
törvény, akkor iukább legyen Oyalókay 
Sándor az, a ki három évi működésé-
vel az egész vármegye tiszteletét és 
szeretetét érdemelte ki politikai pártkü-
lömbség nélkül s a kinek a vármegye ér-
dekében kifejtett  munkásságait legjob-
ban jellemzi az az elismerés, a mellyel 
őt a vármegye alispánja a törvényha-
tósági közgyűlés előtt jelentésében ki-
tüntette. 

— Rendkívüli közgyűlés a vár-
megyén- Csikvármegye  törvényha-
tósági  bizottsága  Csíkszeredában  1913 
évi  julius  hó 19 én  délelőtt  9 órakor 
rendkiviili  közgyűlést  tart. 

Tárgya  : Gyergyószentmiklós  vá-
rosban a „Lapos" nevű  erdő  eladása 
tekintetében  kötött  szerződés  átru-
házása és  a fizetési  határidők  felett 
hozott  képviselő  testületi  határozat 
jóváhagyása. 

™ Főispáni titkár változás. A 
mint értesülünk dr. Szlávy Tibor Csík 
vármegye fő  tpánja mellé beosztott tit-
kár, a ki junius 1-tól 3 hónapi próba-
szolgálatra a belügyminisztériumba szol-
gálattételre hivatott be, Mosonvármegye 
főispánja  mellé rendeltetett ki. Helyébe 
a csiki főispáni  titkár még kiuevezve 
nincsen, mert több jelentkező közül 
Oyalókay főispán  ur választása fogja 
eldönteni a kirendelést. 

A „SZÉKELYSÉG • TÁRCÁJA. 
Menekülés. 

Irta  • Kémenes  Antal. 
A természet gyászt oltott. Kgy köunycseppé 

vált. Lelkemet is valami nyomasztó érzés ülte 
meg. 

Köszveuyem is a gyehenna kínjait juttatja 
eszembe, — elégüdetlenkedett Neró római 
császár. A természet is ilacolni akar velem s 
hogy megőröljön, karjába dob a szenvedésnek. 

Csak azért is I Jupiterre mondom — zsör-
tölődött ércesebb hangon — ma sokkal bizar-
rabb, látványosabb lesz az Aréna képe, mint 
valaha. 

A szélrózsa minden irányából beszerzett 
vérebek, s a viadalra kijelölt keresztények 
vére ma vérpirosra fogja  festeni  a nézőtér 
minden kis göröngyét... 

Ölelhet-e át uralkodói kehely nagyobb bol 
dogságot, mint mikor államvallásunk el'ense-
geit. a keresztényeket, a vadallatok karmaiban 
látja, s fájdalmuk  kicsikarta hangjait, hallhatja. 
avagy hu rózsaillat helyett az édes auyácak 
s gyermekeinek vere esiklandoztatja szagló 
érzékét? 

Kernelem a mai est minden várakozásnak 
megfelel,  — kérdezte a viadal főrendezőjét 

Igenis Felség! — S egyben egy szegény 
özvegy keresztény nő kérését nyújtotta át a 
csaazárnak. A kérés ekképpen hangzott: 

Felséges uralkodóm I Kegyelmos császárom I 
Szine előtt leborulok. Az égre kérem két kin-
cíernet, Lukrécia és Ligia gyermekeimet az 
áldozatok sorából törülni kegyeskedjék. 
Hallgassa meg kérését egy szenvedésektől 

megtört női szívnek. Az Kg Felségedet meg-
fogja  áldani nagyjóságáért. 

„Ah 1 Mi ez ! N'ern olvasom tovább I Kegye-
lemre nem számíthatnak a kereszt hívei. Ma 
este az anya és két lánya elsőknek fogják  vé-
rüköt ontani, — volt Néró válasza a hevenyé-
ben átolvasott kerésre. 

A kegyetlen lélet egy könnycseppet füg-
gesztett I'etroniusz szempillájára. 

Miért a könnycsepp V kérdezte a császár. 
A kérdés zavarba hozta Petroniuszt, men 

szive két pecsétes titkát nem akarta felfedni. 
Itövid lelki tusa után csak ennyit felelt:  A 
Szempromus család rokonom... S Felségedtől 
kegyelmet esdek én is számukra: 

— Semmi kegyelem ! Bizalmammal vissza-
éltél. A keresztényekkel kaonpirálsz. Te is a 
halál fia  vagy! 

I'etroniusz ismerte császárja hajthatatlan-
ságát, kőszívet. \eiu esdett hát kegyelemért. 

— Kegyetlen uemizés ! Miért sújtasz vesz-
tóhellyel V Miért irigyelted meg az életet tő-
lem, Lukréciától s szeretteitől? S miért töl-
töd boldogság helyett csordultig a szenvedés 
poharát I — hangzott a panasz I'etroniusz aj-
káról. 

Klet, vagy halál... Boldogság, vagy elmú-
lás... Oh mily in. rhetetlen örvény tátong e két 
goudolat közölt!.. 

Mégis ugy érzem, hogy e pillanatban át 
ölelhetem ezt... 

Honnan a biziaté sugár ? 
Mintha hallanám I Talán Lukrécia Istene, 

kinek végtelen natalroáról beszélnek, súgja 
fülembe,  .meneküljetek az elmúlás eiól 1" 

De hol a kiút I hangzott fel  a lelkemben 
a kétely szava. S nyomba fejembe  ötlött az 

iukognitó. Fortuna istenasszonya is segítsé-
gemre jött. A menekülésre rábírtam Lukré-
ciáékat. S hogy ez sikerüljön összejátszottam 
jó barátommai, Ferenciussal, a helyőrség pa-
rancsnokával. Magister egnitumi mezben, Néró 
császár barátai képében egérutat vettünk. 

A jövő kepe bizonytalan volt előttünk, mert 
Néró boszuja kísértett utunkban. 

S mégis, hogy bucsut vettünk az örök vá-
rostól, boldogságunk határtalan volt. 

Hajóra szálltunk. Sorsunkat az Istenekre s 
Koluszra bízva eveztünk egy ismeretlen bol-
dogabb rév felé.  A szél kedvezett. Hajónk vi-
torlájába belekapaszkodott. S mintha meghitt 
barátunkkal szegődött volna ugy ragadott ben-
nünket tova. 

Kgy órai ut után a pezsgő római élet zaja 
elnémult. S hogy a féuy  se keltse fel  a vesz-
töhely rémképét, bágyadt sugarait elnyelte a 
sötét éj. 

— Hála neked Istenünk! — törte meg a 
a csendet, Lukrécia égbe röppenő fohásza 
Mire kedves lágy szavakkal a „Miatyáuk'-ot 
rebegtek el a lányka imádságos ajkai. 

Amint a hála szavai belerezgettek a méla 
csendbe, l'etropiusszal gazdagabb lett a ke 
re8ztéuyek kis tábora. A történet karácsony-
éjjelére esett. A szent éj boldogsága belopó-
zott a meoekülök lelkébe. S benne önkényte-
lenül leitámasztotta a nagy győzelmek napját, 
az Ige tesiesülését. A „chirtus natusest"-ben az 
igazi egyenlőség és testvériség eszméjének 
diadalai. Nem hiába ragyogott fel  Betleheubeu 
a kereszt, mert fénye  eloszlatta az ókor sötét-
légét, s inert a pogány Istenek laka s hatalma 
egy varázsütésre a földre  zuhant. 

A hajú csendesen szelte a tengert. S a 
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— A helyzet. A parlamenti szünet 

egy csapásra csöndet teremtett uz or 
szág viharos politikájában. IJe ez nem 
jelenti még -t politikai erük toljon stag-
nálását. A politikát Magyarország kép-
vitwlüi Budapestről szétvitlék a vidékre, 
ahol nem egy helyen igen eleven po 
litikai élet lüktet. Különöseu a munka, 
párt fejt  ki intenzivebb munkálkodást. 
Az országgyűlés elnapolása óta egyre 
sűrűbben jelenik ineg a kerületben a 
maga politikai érettségének teljes tul-
sulyával és fáradságot  nem ismerő agi-
litással dolgozik azon, hogy a centrum 
és a perifériák  között a mindenkori 
harmóniát biztosítsa és a teremtő pro-
duktivitás lehetőségeit kifejlessze. 

Példa erre többek között a gyomai 
kerület, auiely eddigi ellenzéki érzüle-
téről volt ismeretes s amelyben most 
l'erónyi Zsigmond bárót és a kíséreté-
ben megjelent munkapárti képviselőket 
községről-községre a leglelkesebb fogad-
tatásban részesítették. És hangosan be-
szélő példa Bácshodrog várm gye köz-
gyűlése is, amelyben nem kevesebb, 
mint 300 többséggel szavaztak bizalmat 
8 ajánlották föl  legmesszebbmenő tá 
mogatáaukat a kormánynak. 

Sok ízben volt alkalmuuk konstatálui 
azt az egységes formát,  melybeu az or-
szág politikai nézete pregnáns, egyön-
tetű kifejezést  talál. Magyarország po-
litikai felfogását  a vármegyék mindig 
megnyugtató biztossággal domborították 
ki. Napról napra áthatja a dolgozó Ma-
gyarország minden rétegét a józan ész 
előrelátása és igy tsrmészetes, hogy or 
azágszerte a megyék és városok közöu 
Bégének ogybangu lelkesedésével talál-
kozunk. 

lenge szellő finoman  redózte a sima viz tükrét. 
Az éj már reggbe hajolni készült. A sötét-

ség tünedezóben volt. Nemsokára szet is fosz-
lott, mert kelet virányain rózsalábakon közel-
gett a hajnal. A nap még csak félig  kelt fel. 
Kereke még az óceánon rengett s hosszan 
lövelte szet harmatos sugarait a menekülök 
közül. S hogy a keló szép regg kigyúlt, u 
messzi távolban zöld lombsátros sziget képe 
intett hivogatólag. Nem érezhetett nagyobb 
ürömét Kolumbus Cipanguja láttára, mint most 
a hónát vesztett kia társaság. 

A határtalan örömet azonban váratlanul 
szétkuszálta a haragvó tenger, melyet felvert 
nyugodságától a azél, a tajtékzó hullámait csak 
ugy csapkodta a hajó oldalahoz. 

A természet fékevesztett  eleme összetörte 
rendületlennek hitt alkotmányt. Mielőtt azon-
ban a tenger hullámsirjába temethette volna, 
a kritikus pillanatban oda vetődött hajó vál-
lalkozott az élet mentésre. 

Miből oroszlánrész jutott az uj keresztény 
lovagnak, Hetroníusznak is. Az anya és leányai 
lélekszakadva menekülnek a mentő hajóra. 

Helyszűke miatt Petrouiusz egy hajóroncsba 
kapaszkodik bele. Bizonytalan menedéke. A 
hullámok kíméletlenül dobálják ide-oda. 

A rémes látványra fellángol  Lukrécia halalt 
megvető szerelnie. Keljajdul: 

— Engedjetek I vele akarok meghalni I 
Vágya neui teljesülhet Az édes anya s 

tustvére védő karja visszatartja ót a végzetes 
tettül. — latén veled I A viszontlátásra I — 
Zengett feleje  a búcsúszó. 

l'etroniusz nem volt többé latbató, Elnyelte 
a tenger Imliamsirja. Lukrécia s szerettei pe-
dig biztos révbe eveztek. 

Az erdélyrészi második szinikerület elnök-
ségének hivatalos közleménye. 

9 1913. szám. 
Meghivo. 

Az erdélyrészi második szinikerület választ-
mánya t. évi  julius  hé  20. napján délután 
!í  órakor l'etrozsény  kőuéghon  ülést tart, 
melyre a t. választmányi tag urakat és a ke-
rület színigazgatóját tisztaleltei meghívom. 

•Iz ülés jelzett időben lenti tárgysorozattal 
a községháza tanácstermében fog  megtartatni. 

Felkérem a kerületet alkutó állomáshelyek-
nek a szervezeti szabályok értelmében illeté-
kes hatóságait, hogy az állomás helyek kép-
viseletéről a szervezeti szabályok 3., ti. és 8. 
§S ai értelmében idejekorán intézkedni es a 
kiküldött, vagy megbizott választmányi tag 
urak neveit és l'etrozsényba érkezésük idejét 
l'etrozséuy község elöljáróságával és a vá-
lasztmány titkárával is legkésőbb julius hó 
17-ig közölni szíveskedjenek. 

A tárgysorozat nagy fontosságára  való te-
kintettel kivanatosnak tartom, hogy az ülésen 
minden állomáshely képviselve legyen mar 
azért is, mert a színigazgató szerződésének 
átruházása, továbbá a szinikerület jövendő 
sorsa tekiotetébeu általánosai! megnyugvást 
keltő határozatok csak az érdekeltség egye-
teraéliek meghallgatásával hozhatók. 

Csíkszereda, 1013. évi julius hó 5-én. 
Hazafias  tisztelettel 

a szinikerület elnöke helyett: 
Józsa  Géza, 

a választmány titkára. 
Tárgysorozat: 

1. Elnöki megnyitó és előterjesztések .* 
2. Titkári jelentés, elszámolás az elnökség 

kiadásairól és azok fedezetéül  szolgáló befolyt 
tagdijakról; 

3. Az 1913/1914 színházi év sziniidényeinek 
beosztása ; 

4. Tompa Kálmán színigazgató beadványa, 
melyben a választmány hozzájáiulását kéri 
ahhoz, hogy szerződését a hátralevő eszten-
dőre más — eddig meg nem nevezett — 
színigazgatóra ruházhassa; 

f>  Az 1913/14 színházi évre szervezett tár-
sulat és megállapított művészi program feli'l-
birálása; 

ti. A szinikeruleti szerződés lejárta utáni 
állaMoglalása az egyes állomáshelyeknek, esőt 
leg döntés a kerület feniartáea,  átszervezése, 
vagy megszüntetése tárgy ában ; 

7. inditványok. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) 
Bajok a villany körül. 

Nap-nap után az esti órákban sötétek a 
lakások és az üzletek, mert a villanytársaság 
nem szolgáltat kellő időben áramot, ugy hogy 
különösen a nyári esős időben a drága 10 
filléres  villany mellett keoytelenek leszünk a 
petróleum lámpákat segítségül hívni. A városi 
tanácsnak a kötelessége, hogy ezeket a mizériá-
kat megszüntesse, s ezt annál inkább ajanljuk 
az ó gondos figyelmébe,  mert a város lakos-
sagának ilyen jogos sérelmei ha nem orvosol-
tatnak, csakhamar az következtetik be, hogy 
a villany-szerződés egyéb, ina még csak a be-
avatottak elótt ismeretes súlyos hibái kerül-
nek a uyilvánosság elé. 

Csíkszereda, 1913. július 12-én." 
Városi  polgár. 

* i K rovat alatt küzlüttekárt uem vállal fele-
löaaégut a Szerk. 

H Í R E K . 
— Kinevezés Qyalókay Sándor főispán 

Balázs Dénes központi kiadót az ujjonnan tör-
vénynyel reudszerositett n odaigazgató i á"aara 
kinevezte. 

— Közigazgatási bizottság ülését Gya-
lókay Sándor főispáu  folyó  hó 14-ről 21-re 
halasztotta el. 

— Haluloz.is. Gödri Ferenc Sepsiszent-
györgy város polgármestere folyó  hó 5-én 
elhalt, Gödri Ferenc hossza idén keresztül 
volt polgármestere Sepsisentgyörgy városának, 
s munkassága, szorgalma, nagytudásának kö-
szönheti nagyrészt a város rohamos fejlődését. 
Halála megrendítette az egész vármegye kö-
zönségét. Temetése kedden nagy részvét mellett 
téut meg. 

— Az erdolyi . kath. tanitoegyesü 
letek szövetsege lolyó évi julius hó 15-én 
kedden délelŐ.t 9 órakor a csíkszeredai fő-

gimnázium tornacsarnokában tartja XIII. évi 
rendes közgyűlését. A közgyűlés tárgyrendje : 
l. '/a'» órakor Ver' Sancte és szentmise a fő-
gimnázium kápolnájában 2. Elnöki megnyitó. 
3. Jelentes a Szövetségi választmány és az 
e -eshetek 1912—13. tanévi működéséről 8 a 
p tár állapotúról. 4 Klóadások: n) A ma-
gyar nyelv tanítása az elemi és középiskolá-
b: i. Sz'.ávik Ferenc csíkszeredai fögimn.  taná-
rától, b) a népiskolvi modern énekpedagógia 
feledatni.  Hackl. N. Lajos országos ének- és 
zeneoktatási felügyelőtől,  c) az erdélyi tanítók 
státusgyülési képviselősége. Petres .lózsef  ma-
rosi r. ka*'h tanítóegyesület! elnöktől, d)  a 
nyolcosztályu népiskola. Szilveszter Dénes nyuj-
tódi tanítótól, e) az elemi pedagógia köréből. 
Füstös Sándor csikszentgyörgyi tanítótól. 5. 
Tisztújítás. 0. Indítványok. A közgyűlésre a 
Szövetség tagjait és a tanügy barátait tiszte-
lettel meghivatnak. Csiksomlyó, 1913. junius 
25-én. Zsögön Zoltán s. k., elnök. Péter Sándor 
s. k., főjegyző. 

Személyzeti  változások  uz eyyház-
meyyében.  Az erdélyi püspök papsaga köré-
bcu a következő kinevezéseket tette : Dr. Csáki 
Benjamin kolozsvári káplán papnevelói lelki-
igazgató, Búzás Imre gyergyószentmiklósi káp-
lán abosfalvai  plébános lett. Mint lelkészeket 
áthelyezte a fopásztor:  Bocskor Lászlót Futás-
fs*1  várói Oláhlaposra; Orbán Dénest Mezősám-
soudról Futásfalvára;  Várady Gyulát Szerda-
helyről Mezősámsondra; Hűsek Gyulát Nagy-
ágról Szerdahelyre; Brassai Imre pedig Gyer-
gyóbókásra megy lelkésznek; Bögözi .József 
ditrói segedlelkész nagyági plébános lett. 

Mint káplánok áthelyezést nyertek : Antal 
János saját kérésére Brassóból Ditróba ; Po-
tovszky Dávid Gelenczéről Gyergyószeutmik-
lósra ; Kovács Gergely Torjáról Gelenczére ; 
Gáspár Béla Bereczkból Gyergyóremetére; 
Ferencz Sáudor Gyergyóremetéról Bereczkbe. 

Az ujn.isések kozü> Salati Ferencet Bras-
sóba, Ifj.  Kicsid Gézát Torjára, Soó Dénest 
Csikszentgyörgjre, Daivas Dénest Kezdiszent-
kureszere, Stenczel Lajost Lupónyba, Sólyom 
Bélát N'yárádremetére, Medgyesi Jánost Gyer-
gyóremetére küldötte segédlelkészeknek a fő-
pásztor. 

— Viz  alatt  az Olt  rtítyye.  Pénteken 
reggelre megérkezett a rettegett vendég, az Olt 
folyó  kiöntött s Csiktaplócától lefelé  óriási terü-
leteken elborította a földeket.  Igen sok helyen 
a széna már a mult esztendei szomorú ta 
pasztalaton megokosodott gazdák szorgalmá-
ból letakarittatott, ezeken a helyeken a viz 
alig fog  kárt okozni, azonban még igen sok 
helyen ta'álta lábon a nedves időben nagyra 
nőtt füvet,  a miben rengeteg károkat okozott. 

S'épyyülén.  A Gyergyói Hírlap írja. Mult 
hó 29-én Ditróban is népgyűlés volt. Ezen al-
kalommal csodálatosképpen a nagyszámban 
összegyűlt székely választó polgárok, sót a 
nem választó polgárok is a kormányt nem 
hurrogták le. Ellenkezőleg osztatlan telkese 
dessel vették tudomásul gróf  Tisza István 
magyar miniszterelnökké történt kinevezéset 
s határozatba ment, hogy a népgyűlés gróf 
Tisza Istvánt táviratilag üdvözli. Szóba került 
a ditrói járásbíróság ügye is s a népgyűlés a 
Pesten jáit küldöttség kegyes fogadtatásáért 
Balogh Jenő dr. igazaágügyminiszternek, Sán-
dor János belügyminiszternek, Néinethy Károly 
allanuitkárnak es Gyalókay Sáudor Csikmegye 
főispánjának  hálás köszönetet szavazott, s uta-
sította az elnökséget, hogy ezen határozatát 
az illetékes helyekre táviratilag jutassa el. 
Megá1 lapíthatjuk, —' miképpen mar számtalan-
szor tettük, — hogy Ditróban az oly kormány-
nak, mely az országnak hasznos szolgálatokat 
tesz, mindig többségben lévő pártja van, s ez 
mindeu alkalommal kiderült, mikor atyánkfiai 
nem tarthatnak attól, hogy meggyőződésükért 
tényleg és valóságosan, cseber-rúddal, kertka-
róval, vagy kővel agyonütik. 
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— HázuSKáy.  Szerdán délelőtt kötött 
házasságot dr. PethS Audnr kézdivásárhelyi 
Ügyvéd Jakab Erzsikével. Jakab Islván taka-
rékpénztári vezérigazgató leányával. 

A brassói csendörkerület köréből. 
Mallar Bela, brassói VII. számú esendórkerü-
letbeli főhadnagy,  csíkszeredai szakaszparrics-
nok, hasonló mim" -.égben az I. sz. esendői-ke-
rülethez Kolozsvárrá és Sándor József,  hadnagy, 
kézdivasárhelyi szakaszparancsnok hasonló mi-
nőségben Csíkszeredába helyeztetett át. 

— Uj kanonok. Gróf  Majláth Gusztáv-
erdélyi püspök Soóthy Gyula lelkiigazgatót 
a Gyulafehérváron  megjelenő „Közművelődés" 
felelős  szerkesztőiét mesterkanonokká, az oltár-
egyletek, a szentségimádó papok és a missió 
egyletek egyházmegyei igazgatójává nevezte 
ki (X. sz körlevél) 

— Uj tanitói fizetesek.  A 10. kir. vallás-
és közoktatásügyi miniszter folytatólagosan  a 
következő, vármegyéukbeli tanítóknak utalta ki 
az 1U13. XVI. t.-c. értelmében megillető uj 
fizetés  kiegészítését: Uerecz Balázs Gytrgyó-
szentmiklós. 580 K (uj fizetése  most a III. 
fizetési  osztály 3. fokozatában:  14UO K>. Bara-
bás Eleonóra Diiró: 000 K (111. fiz.  o. 3. fok. 
1400 K). Papp József  Csikszenttamás . 1215 
K (111. f.  o. 3. fok.  : 1800 K). Balázs Ferenc 
Ditró: 13u0 K 111. f.  o. 3. fok.:  14IJ0 K). 
Péter Balázs Csikszeutmártoil: 1388 K (11. f. 
o. 3. fok  : 2000 K). Péterfi  bajos Gyergyó-
szenluliklós: 940 K (II. f.  o. 3. f.:  2000 Kl. 
lmecs Tamás Gyergyotőigyes : 1400 K (II. f. 
o. 3. f.:  2000 K). Sántha Albert Gyergyó 
szentmiklós: 1080 K (II. f.  o. 3. f.:  2000 K). 
Ádám Polixéna Ditró : 1100 K (II. f.  o. 3. f.  : 
2000 K). Feigl Miksa Gyergyócsomafalva: 
1015 K (111. f.  o. 1. f.:  1800 K). Marton Ga 
bor Uyergyószentmiklós: 1080 K (II. f.  o 3. 
f  • 2000 K). öiv. Gáspárné, Hajnód Berta 
Csikmadaras: 1300 K (II. f.  o. 3. f.:  1400 
K). Barabás líajmoild Ditró: 11U0 K (II. f.  o. 
3 f.:  2000 K). Adáraué, Császár Ilona Ditró : 
U00 K (111. f.  o. 3. f:  1800 Ki. Székely Ká-
roly Gyergyóalfalu:  525 K (HL f.  o. 3 fok.: 
1400 K). Ádám József  Ditró: 1100 K (II. f. 
o 3. f.:  2000 K). Iiara Ignác Csikszenttamás: 
772 li (UI. r. o. 3. f.:  1400 K). György Ba-
laza CBlkszenttamás: 1273 K (111. f.  o. 1. f.: 
1800 Ki. Ferenczi Balázs Uyergyószentmiklós: 
1080 K (II. f.  o. 3. f.:  2000 K). Gereöfty 
Csanád Gyergyószentmiklós : 780 K (III f.  o. 
2. f.:  1GOO K). Pálosy Géza Csikmadaras: 
1152 K (III. f.  o. 1. f.:  1800 K). 

— A teljes fizetésből  levonva az államse-
gélyt, az egyes tanerók helyi járulékokból 
biztosított illetményéi a következők : Berecz 
Balázs Gyergyószentmiklós: 820 K, Barabás 
Eleonora Ditró: 800 K, Papp József  Csik 
szenttamás: 585 K, Balázs Ferenc Ditró: 100 
K, Péter Balázs Csikszeutmárton: 012 K, 
Peterfy  Lajos Gyergyószentmiklós : 10(10 K. 
lmecs Tamás Uyergyótölgyes t 6U0 K. Sánta 
Albert Gyergyószentmiklós : 920 K, Ádám Po-
lixéna Ditró; 900 K, Feigl Miksa Gyergyócso-
mafalva  : 785 K, Marton Gábor Gyergyószent-
miklós : 920 K, özv. Gáspárné Hajnód Berta 
Csikmadaras: 100 K, Barabás Kajmond Ditró: 
900 K, Ádámné Császár Ilona Ditró : 91(0 K, 
Székely Károly Gyócsomafalva  : 875 K, Ádáiu 
József  Ditró: 900 K, Bara Ignác Cslkszentta 
más: 028 K, György Balázs Csikszenttamás : 
527 K, Ferenezi Balázs Gyergyószentmiklós: 
920 K, Gereöffy  Csanád Gyergyószentmiklós: 
820 K, Pálosy Géza Csikmadaras: 648 K. 

— Lolkeszi korpótlek. A lelkészi kor-
pótlék az országgyűlés mindkét házában tör-
vényhozásilag is biztosíttatott. A törvény azon 
része, hogy csak 3000 koronáig terjedő tizetés 
kereteben ad korpétiékot, valamint az is, hogy-
ha az egyházközségtől kapandó törzslizotés az 
államsegélyeknek legalább egy negyed részét 
nem teszi ki, a korpotlék nem fog  megadatni, 
sok aggodalomra s még több vitára fog  anya-
got szolgáltatni. A korpótléknak törvényileg 
való biztosítása a lelkészi kart azonban mél-
tán töltheti el örömmel. 

— Lemondott anyakönyvvezető he 
helyettes. Gábor Gyula szépvizi anyakönyv-
vezető-helyettes állásáról lemondott, 

-— A lazarfalvi  gót*, katholikusok. A 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
napokban leadott rendelete szerint, miudazok 
a lázárfalvi  egyének, akik előbb felekezeten 
kívülieknek, majd később latin szertartásuak-
nak vallották magukat, ma is gör. katb. hí-
vőknek tartandók. A miniszter szerint ugyanis 
a szertartás változtatás az egyházi törvények 
értelmében csak az előbbi szertartás püspö* 
kének előzetes hozzájárulása mellett lehet-
séges. 

— Az eladó  /elelümtéye  az egiMségre 
ártalma«  élelmiszereknél.  A kir. Kúria a 
napokban közzétett döntvényében kimondta, 
hogy büntetőjogi beszámítás alá eső gondat-
lanságot követ el az, aki előtte ismeretlen lé-
nyegü (ismeretlen összetételű), illetőleg isme-
retlen hatású anyagot használ föl  általában a 
közfogyasztásra  szánt tápszerek (az Ítélet ese-
tében pálinka) készítésére. De büntetőjogilag 
felelős  az is, aki az ismeretlen anyag hozzá-
adásával készült lápszert forgalomba  hozza 
anélkül, hogy az illető szernek nincs-e káros 
hatása az ember egészségére. A Kúria ezt a 
közönséges gondosság elmulasztásának minő-
siti. Az ismeretlen összetéle, ismeretlen anya-
gokból készült, hangzatos nevek alatt forga-
lomba hozott „pótszerekkel* szemben a leg-
messzebbmenő óvaiosság van helyén, de a 
Kúriának ez a döntése a hamisított élelmisze-
rekkel szemben is fokosait  óvatosságra inti a 
kereskedőket. 

— Hirdetmény.  A magyar kir. főldmi-
velésügyi miniszter ur 1900. évi december hó 
17-én 90730/900 BZ. a. azt rendelte, hogy a 
földvári  i Brassómegye) fóldinives  iskolanak 
engedélyezett s jövőben is engedélyezendő 
államsegélyből három magyar ajkú növendék 
számára 350—350 koronás ösztöndíjnak ado-
mányoztassanak, ugy hogy tehát ez a három 
magyar ajkú növendék miután a) az élelme-
zés évente 300 koronát, b) a taudij éveukint 
40 koronát, c) a világítási és fűtési  általány 
pedig 10 koronát tesz ki, az intézetben telje-
sen ingyen helyeket nyernek. Csupán köny-
vekre évenkint körülbelül 20— 30 korona szük-
ség-Hetik. A felvételi  feltételek  a következők: 
a) Minden felveendő  kell, hogy 15 életévet 
betöltötte és valamely népiskolát megfelelő 
eredménnyel elvégezte. Az erről szóló bizo-
nyítvány a felvétel  iránti kérvényhez csato-
landó. Melléklendők továbbá még: bi születési 
és keresztelési bizonyítvány, c) szegénységi, 
illetve a szülök vagyonáról szóló bizonyítvány, 
d)  a szülőknek azon nyilatkozata, miszerint 
a felvételt  óhajtják és magukat kötelezik, 
hogy két évig fiait  az intézetben hagyják, 
mert alábbi kilépés esetén tartoznak, az élve-
zett ösztöndijat visszafizetni  A folyamodvá 
nyok a c ikvármegyei in. kir. gazdasági fel-
ügyelőség utján a" fenti  iskolai felügyelő  bi-
zottság elnökéhez, Imreh János földvári  (Brassó 
megye) lelkész úrhoz 1913. évi augusztus hó 
15-ig beküldendők. Később beérkezett folya 
modványok tekintetbe nem vehetők. Az inté-
zetbe való belépésnek pontosan 1913. évi 
szeptember hó 1 en kell megtörténnie. Csík-
szereda. 1913. julius hó M. kir. gazdasági 
felügyelőség. 

— Szabadoktatás. A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter körrendeletet bocsátott ki 
valamennyi kir. tanfelügyelőhöz,  gyűjtsék össze 
vármegyéjük területén az 1912—13. tanév 
szabadoktatási statisztikáját. A miniszteri ren-
delet 10 csoportba osztva cim szerint 35 sza-
badoktatási intézményt sorol fel. 

— Hamis hír. Több lap azt a hírt kö-
zölte, hogy Ugrai állomási elöljáró a 
vasúti szerencsétlenség miatt az elmúlt na-
pokban Tusnádfürdőn  öngyilkosságot követeti 
el. Mint szerkesztőségünknek Tusuádfürdőről 
telefonálják,  az öngyilkossági hír teljesen alap 
talan s a voléságnak nem felel  meg. 

— A csikszeutpóter egyházmegyei se-
gitöpenztár. A csíkssentpétcri egyházmegyét 
alkotó Csiktaploca, Várdotfalva,  Csikcsomortán 
és Csobotfalva  községek segitöpénztáráuak 
S z a b á l y z a t á t a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter vármegyénk alispánjához kiegé-
szítésre leadta. 

Izr. hitkózsogl tagok adója. A csíksze-
redai aut. ortli. izr. anyabitközség, mint anya-
könyvi kerület iltal állítólag szabálytalanul 
eszközöli, adókivetésének megvizsgálását a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Csikvár-
megye törvényhatóságánál elrendelte. 

— Egy pénzintézet felszámolása.  A 
már közel egy - v óta tartó gazdasági krízis-
nek es pénzváltónak ismét egy uj áldozata 
van. Erdély egyik legtekintélyesebb és legré-
gibb pénzintézete a 28 éve lennálló Gyergvó-
szentmíklósi Hite, intézel ugyanis nemrég tartott 
rendkívüli közgyűlésén kimondta a felszámo-
lást Az intézet válságáról már hónapok óta 
tudtak a főváros  pénzügyi köreiben. A Gyer-
győszentmiklÓM Hitelintézetnél fóleg  a buda-
pesti piac van érdekelve. Az intézetnek 240 
ezer korona volt ai alaptőkéje, de betétállo-
mánya csaknem négyszer akkora volt. Legutól 

jára 10 százalékos osztalékot fizetett  a hitel-
intézet. A felszámolást  a Marosvásárhelyi Agrár 
'takarékpénztár fogja  intézni. 

— Birtokosok panasza. Felcsikon a 
152. és 153. sz. őrházak közötti vasútvonal-
nak a uyugoti részén levő agy aggödör medre 
a beállott esőzések miatt ugy megtelt vizzel, 
hogy már egyeseknek a mezőn levő birtokain 
is elterült B a termést komoly veszéllyel fe-
nyegeti. Emiatt a csikdánfalvi  lakósok pa-
nasszal fordultak  vármegyénk alispánjához és 
a lehető legsürgősebb intézkedés megtételet 
kérik. 

— Mezőgazdasági tanfolyam.  Az al-
gyógyi m. kir. földniivesiskolánál  a nagyszüu-
idóben rendezett 4 hetes mezőgazdasági tan-
folyamra  vármegyénkből Jakab Lajos csikrá-
kosi és Madarasi Gyula szépvizi áll., póttagul 
pedig Bocskor Ferenc csikborzsovai közs. 
tanitó vétettek fel.  A felvett  tanitók (a pótta-
gokat nem számítva) a tanfolyamon  való rész-
vételért 100 K segélyben részesülnek. 

Megszűnt allatbetegseg. Gyergyó-
csomafalváu  a bivalyvesz megszűnt, s ennek 
következtében a zárlat feloldatott. 

— Továbbképző tanfolyamra  felvett 
tanitók. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a f.  iskolaév nagy-szünidejében tar-
tandó elemi iskolai tanitói és tanítónői tovább-
képző tanfolyamra  Csikvárinegyébőí a kir. 
tanfelügyelő  előterjesztésére áz alábbiakat 
vette fel:  C s u r g ó r a : Györké Árpád és 
Madarasi Gyulát. K i s k u n f é l e g y h á z á r a : 
Gál Ignác, Bartalis Imre ós Burda Kezsöt. 
S e p s i s z e n t g y ö r g y r e : Káinoki Anna, 
Székely Krisztina és Szotyorl Amáliát. Végül 
a s z a b a d k a i tanfolyamra:  Kovács Juli-
anna és Orbán Vilma tanítónőket. 

— Az áldozat temetese. Uyimesröl je-
lentik : Szerdán helyezték örök nyugalomra 
G e r g e l y Mózes fűtőt,  a ki a tusnád—bük-
szádi vasúti katasztrófánál  lelte halálát. Tiz 
gyermekét a Máv. fogja  neveltetni, özvegyé-
nek ugyanazt a nyugdijat adja, amit férje  ka-
pott volna, azonkívül 14.000 korona kárpótlás 
ban részesül. 

— A m. kir. kereskedelemügyi mi 
niszter a másodfokú  iparhatóságoknak rendele-
tet adott ki, melyben hangsúlyozza, hogy azt 
a rendelkezést, melynél lőgva az iparhatósági 
telepengedélyezési helyszíni tárgyalás legfólebb 
uégy heti határidőre tüzeudő ki, szigoruau tart-
sák he és általában ilyen ügyeknek lehetőleg 
gyors befejeztetését  a maguk hatáskörében 
minden rendelkezésre álló eszköz igénybevé-
telével mozdítsák elő. 

— Fizeteskiegészitö allamsegelyok. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter legutóbb az alábbi elemi iskolai ta-
nítóknak engedélyezett fizetéskiegészitő  ál-
lamsegélyt : Konesag Dénes gyergyócsoma-
falvai  tanítónak 100 korona helyi járandósá-
gához 13U0 koronát. Uj fizetése  a III. f.  o. 3 
fok.  1400 kor.). Id. Józsa Sándor ditrói taní-
tónak 900 korona helyi járandóságához 1040 
koronát. (Uj fizetése  a II. f.  o. 3 fok.  2000 
kor.j Tódor Róza csicaói tanítónőnek 100 kor. 
helyi járandóságához 1100 koronát. (Uj fize-
tése most fizetési  osztályon kívül 1200 kor.), 
Bakó Tamás Csikszeotdomokos — baláubáuyai 
tanítónak 100 kor. helyi járandóságához 1900 
koronát. (Uj fizetése  most a II. f.  o. 3 fok. 
2000 kor.), Szóké József  csikszentimrei taní-
tónak 090 kor. helyi járandóságához 1110 ko-
ronát. (Uj fizetése  a III. f.  o. 1 fok.  1800 
kor.), Zsigmond Márton csikdánfalvai  közs. 
tznitónak 100 kor. helyi járandóságához 1300 
koronát. (Uj fizetése  a III. f.  o, 3 fok.  1400 
kor.), Beke Lajos csikdanfalvi  közs. tanítónak 
100 kor. helyi járandóságához 1100 koronát. 
(Uj fizetése  fizetési  oszt. kívül 1200 kor.), 
Orbán Vilma csikszentimrei róm. katb. tanító-
nőnek 100 kor. helyi járandóságához 1100 ko-
ronát. (Uj fizetése  most fiz.  osztályon kívül 
1200 kor Hurubeán János gyergyótölgyesi gör. 
kall), tanítónak 823 kor. helyi járandóságához 
1170 koronát. (Uj fizetése  most a II. f.  o. 3 
fok.  2000 korona). 

— Csíkszereda kerese. Csíkszereda vá-
ros közönsége az alispán utján azzal a kérés, 
sel fordult  a vármegye törvényhatóságához-
hogy a földmivesiskolai  telek szabályozása il-
letve rendezese céljából készített s a magau 
javai: igazgatóságához megküldött tervezetből 
kivehető telkek közötti utcahelyet Csíksze-
reda város tulajdonába bocsássa át, hogy ott 
a tervezett utcákat mielőbb kibővithesse. 

— Munkasok balesetbiztosítása. A 
munkasok balesetbiztosítása tárgyában hozott 
1913 : XX. t. c. valamennyi törvényhatóságnak 
megküldötett. 
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— Eladó tégla, a legelső minőségű, 

mintegy 150.0ÜÖ azonnal eladó! — 
Érdeklődők felvilágosítást  nyernek a 
kiadóhivatalban. 

— A m. kir. földraivelesügyi  minisz-
ter a kincstári bélyeges marhalevelürlapoknak 
megfelelő  nyilvántartásba vétele céljából uj 
minta szerint elkészítendő könyvecske hasz-
nálatát tette kötelezővé. 

— Gyergyószentmiklos engedélyt ker 
újfajta  apaállatok tartására. Gyergyószent 
miklóa azzal a kéréssel fordult  vármegyénk 
törvényhatóságához, engedtessek meg, hogy a 
közteuyésztési szabályrendelettől eltérően a 
pirostarka, tehát a nyugoti fajtájú  apaallato-
kat tarthassa és a köztenyésztésben ezeket 
használhassa fel. 

— Kerelem. Kérem miudazon állami ta-
nító (— nő) pályatársaimat, akik a folyó  évi 
junius 7-én tartott közgyűlésen résztvettek, 
szíveskedjenek szabályosan kiállított utiszám-
láikat hozzám juttatni e hó 20-áig, mert ezen 
időn tul azokat nem fogadhatom  el. Csíksze-
reda, 1913. julius 9. Kajtsa József,  a .Csíkra, 
ált. tanítóegyesület" eluöke. 

— „SZÉKELY  ÉS RÉTI  jónevü 
marosvásárhelyi  bútorgyáros  cég,  bras-
sói íióküzletét  megszünteti  és  az ösz-
szes raktáron  levő  bútoi  ok még  julius 
hóban — tetemesen  leszállított  áruk 
mellett  adatnak  el.  — Felhívjuk  a 
közönség  figyelfnét  ezen ritka  alkal-
mat lelhasználni". 

Thierry A. gyógyszerese balzsama cs 
Centifoliakenócse.  Nemcsak ősszel es télen 
hanem a nyári melegekben kitünőeu bevált sze-
rek, mert a nagy hőségtől szármázó gyenge-
ségi rohamok és ájulásoknál biztos segitseget 
nyújtanak. Elsőrendű hatással alkalmazhatok 
u gyümölcsidényben előforduló  kolika görcsök, 
emesztési zavarok és hüiésekuél, miről számos 
köszönőlevelet tartalmazó ingyen könyvet bár-
kinek küld Thierry A. gyógyszerész, l'regrada, 
Kohitsch mellett. 

— A honvodelmi miniszter egyik 
rendeletoböl közöljük az alabbiakat: 
Miutüogy az október 1. és december 31 ike 
között besorozottak a véderőtörvény 41. §-a 
értelmében besorozásuk napjával veendők állo-
mányba, ennélfogva  ezek — tekintet nélkül 
arra, hogy a reájuk vonatkozó állítási, vagy 
felülvizsgálati  lajstromok az illető év decem-
ber 31-ike előtt vagy után crkezuek-e meg az 
elsőfokú  kiegészítő hatóságokhoz, az utolsó 
számbavétel alkalmával lezárt megfelelő  be-
osztási lajstromokba (még pedig a vörös tin-
tával eszközölt bevezetések folytatásaként) 
haladéktalanul felveendők  ós beosztásuk, — 
nehogy előirt azonnali állomáuybavételük ké-
sedelmet szenvedjen — a beosztási évükre 
megállapított beosztási kulcs folytatólagos  al-
kalmazása mellett tüstéut foganatosítandó. 

— Rossz a gazdasagi épület. Péter 
Sándor várdotfalvi  tanító kéréssel fordult  a 
vármegyei közigazgatási bizottsághoz, hogy a 
tanítói lakás udvarau levő s már veszélyessé 
vált, hasznavehetetlen gazdasági épületet a 
községgel bontassa le s helyette ugyancsak a 
község költségére, dijlevélbeu biztosított s tel-
jesen megfelelő  uj épületet emeltessen. 

— Tehén tej. A mai naptól kezdve 
augusztus hó végéig mindig kitűnő 
friss  tehéntej kapható Cseh István hen-
tes és mészárosnál, Csíkszeredában. 

— Egy iró emléke. Szilágysomlyó P. 
Szathmáry Károlynak, a 00-as évek egyik 
népszerű regényírójának szülőházát emléktáb-
lává! óhajtja megjelölni. E végett országos 
gyűjtést indított a a nemes cél támogatása 
erdekében vármegyénk alispánját is megke-
reate. 

— Határrendőrségi kapitanyság. A m. 
kir. belügyminiszter értesített valamennyi vár-
megyei alispánt, hogy a királyi Horvát-, Szla-
vón- Dalmát országos kormány S u s á k o n 
királyi határreudoraégi kapitányságot szer-
vezett. 

— Tanctanitas a helybeli poíg. leány-
iskolában. A caikazeredai köze. polgári le-
ányiskolában az elmúlt évhez hasonlóan tánc-
tanfolyamot  tartanak a jövőben ia. A tanfo-
lyam vezetéaeért ketten pályáztak : özv. Zauu 
Márkné Brassóból és Liszer Gizella Sep8i-
Bzentgyörgyről. 

— Tenyleges katonak szabadságolása. 
A in. kir. honvédelmi miniszter körrendelet-
ben értesített valamennyi törvényhatóságot, 
hogy a közös hadseregnel i földmivelő  és me-
zei munkásosztályhoz tart tényleges ál o 
raányu legénysége az aratás és egyéb fontos 
mezei munkák idején három hétig ter-
jedő szabadságoltatását személyesen, kihall-
gatáson (rapporton kórlnv mely kérelem tel-
jesen díjtalan. A Bosznia-Hercegovinában éa 
Dalmáciában állomásozó csapatoknak a le-
génysége azonban a f.  évben aratás idejére 
szabadságot nem kaphat. A fentebbiek  a hon-
véd legénységre is vonatkoznak. 

Szám : 68 - 1<J13. árvaházi. 

Pályázati hirdetmény. 
I. Cgikvármegye közönsége egész és fótárva,  va-

lamint más elbugyott, szegény gyermekek és a sok 
gyermekes vagyontalan családapák gyermekei ré-
szére Csiksomlyón (Várdotfalva  községben) árra- és 
szeretetliázat létesített, melyben előkészíti, esetleg 
kiképezteti az arra való gyerin-keket ipari munká-
soknak, a többit konyhakert -szke.leiknek, gazdasági 
és házi cselédeknek, a kiváb. telietségüeket pedig 
taníttatja és tndomáuyos pályára adja. 

Az intézet egyelőre 30 lin es 30 leány gyermek 
részére létesült, hová csikmegyei községbeli illető-
ségű. 6 évet betöltött, de 10 évnél nem id.isehb, rom. 
kath. vallású gyermekek vétetnek fel  ; azonban, ha 
nemzeti, vagy normális kötelesség parancsolja, más 
gyermekek is felvétetnek. 

fisak  oly gyermek vehető fel,  ki ragályos vagy 
gyógyíthatatlan betegségben neui szenved, nem tel-
jesen toinpaelméjii, nem tehetetlen, nyomorék, végre 
nem oly megrögzött kóbor életit, vagy oly bűnöző, 
akinek felvételét  nevelési tekintetek lehetetlenné 
teszik. 

A gyermekek rendszerint 12 éves koruk betölté-
séig maradnak az intézetben. 

A növendékek ingyenesen vagy fizetéssel  össze-
kötve vétetnek lel, mely utóbbi esetben a fizetés 
nagyságát alattirt választmány állapítja uieg. 

Az intézetet u l'auli Szent Vincéről nevezett ma-
gyarországi Irgalmas nővérek vezetik. 

II. A :iU tiu ós 30 leány gyermekhelyének betöl-
tésére pályázatott hirdetünk. 

Pályázni lehet az alattirt választmányhoz inté-
zendő kérés utján, vagy pedig az illetékes helyha-
tóságnál történő jelentkezés utján, mely a jelentke-
zést bélyegteleu jegyzőkönyvbe foglalja  és a jegyző-
könyvet ío'szerclten hozzánk beküldi. 

A felvételi  kellékek a kérésbe/., vagy jegyzőkönyv-
höz melléklendő következő okiratokkal iga/.olandók . 

1. a csikmegyei illetőség az illetőségi község 
elöljáróságának bizonyítványával. 

2. a szülők elhalálozása s az árva életkora Csa-
ládi Értesítővel, vagy hiteles anyakönyvi kivonattal, 
vagy egyéb hiteles bizonyítékokkal; 

3 vagyontalanság a községi elöljáróság bizonyít-
ványával : 

4. a gyermek egészségi állapota a kör- vagy 
községi orvos bizonyítványával , 

5. korábbi iskoláztatás esetén az előmenetel isko-
lai bizonyítvánnyal: 

(3. a róni. kath. valláshoz tartozás keresztlevéllel. 
A pályázatok beadásának határideje: 1913. Óvi 

augusztus hó 10-ik napja bezárólag, mely napon 
tul pályázatok nem fogadtatnak  el. 

Csikvármegye árva- és szeretettláza igazgató-vá-
lasztmányától. 

Csíkszereda, 1913. évi julius hó 1-én. 
Csiszor Imre, Birtha Joszef, 

»fv»Uáii  előadó. l;,.-válM(tm. olaOk, 

Szám 650—1913. végrh. 
ÁRVERÉSI 111UDETMKNY. 

Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezen-
nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. 
járásbíróságnak 1913. • vi V. 795 számú vég-
zése folytán  Pintér G\ula végrehajtató ré 
szére 24 korona 55 fillér  követelés s jár. 
erejeig elrendelt kielégítési végrehajtás folytan 
alperestől lefoglalt  és J500 koronára becsült 
ingóságokra a csiksz- redai kir. járásbíróság 
1913. V. 795. számú végzésével a további el-
járás elrendeltetvén, annak az alap- és felülfog 
laltatók követelése erejéig is, amennyiben azok 
kielégítési jogot nyertek volna, Csíkszeredán 
végrehajtást szenvedő I ikáaán leendő megtar-
tására határidőül 1913. evi julius ho 28. nap 
jáu d. u. 5 órája kitűz- t-tik, amikor a bíróilag 
leloglalt ingók és p- 1 . lovak és hámoka 
legtöbbet ígérőnek k- /pénzfizetés  mellett, 
szükaég eaetéu becsároa alul ia el fognak 
adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából . végrehajtató követe 
lését megelőző kielégít hez jogot tartanak, a 
mennyiben részükre a ;<>glaláa korában eszkö-
zöltetett volna éa ez végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik", hogy elsőbbségi je-
lentéseiket az árverés uegkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mula.- ák, mert különben 
csak a vételár feleslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1918. óvi junius hó 25. 
napján. Molnár Sándor 

blr, végrehajtó. 

Sz. 527—1913. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bír. végrehajtó az 1881. évi LX. 
t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teazi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1913. 
évi V. (ilti. számú végzése következtében 
Barta 1. Imre ügyvéd által képviselt Grosz és 
Weisz budapesti cég javára 78 K 52 fill.  es 
77 K s jár. erejéig 1913. évi április hó 19-en 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
foglalt  és 1380 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m.: bolti árucikkek nyilvánoa ár-
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1913. évi V. (ilti számú végzése foly-
tán 97 K 52 fill.  tökekövetelés, ennek 1912. 
évi julius hó 1 napjától járó 5% kamatai, '/»•/« 
valtódij és eddig összesen 13ü koronában bírói-
lag már megállapított költségek erejéig Karcz-
falván  végrehajtást aíenvedő lakásán leendő 
eszközlésere 1913. evi julius hö 14-ik 
napjanak d. u. 6 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy* az eriutett ingóságok az 
1881. évi LX. t. c. 107. és 108. §-a értelmé-
ben készpénztizetés mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek, szükség esetén, becsáron alul is elfognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le é3 felülfoglaltatták  s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezeu árverés 
az 1881. évi LX. t. c. 120. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1913. óvi junius hó 24. 
napján. Molnár Sándor, 

kir. blr. végrehajtó. 

K A J S Z I N BARACK. 
válogatott legszebb példányo-
kat 5 kilónként 4 koronáért, 
Spanyolmeggyet 3 koronáért 
szallit S z i l á g y i , gyümölcs-
kivitele, Kiskörös. 3-3 

Száin: 1(107—913. 2 - 2 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye gyergyótölgyesi járás-

ban 7252 lélekszámmal biró Oyergyó-
békás nagyközségben üresedésben levfi 
községi orvosi állásra pályázatot hirde-
tek. A községi orvos óvi javadalmazása: 

1000 korona fizetés  négyszeri, egyen-
kint 400 koronás ötödéves pótlék 400 
kor. lak pénz, esetleg természetbeni la-
kás, 1200 kor. miniszterileg engedélye-
zett helyi pótlék és 1000 korona fuvar-
általány. 

1908. évi XXXVIII, t.-e. alapján ké-
szített vármegyei szabályrendelet szeriut 
nappal 1 kor., éjjel 2 kor. (10 fill.  ren-
delesi dij, az orvos lakásán nappal HO 
fill.  éjjel 1 kor. 60 fill.  rendelési dij, 
továbbá az orvos lakásától való távol-
ság szeriut 2 kor. és 3 kor. 50 fillér 
között váltakozó távolsági dij, melyek 
a szabályrendelet jóváhagyása után 
lesznek kőtelezők. 

Véglll a megválasztandó orvosnak 
biztos kilátása van arra, hogy a kor. 
muukásbiztositó pénztár által, mint pénz-
tári orvos 1400 kor. fizetés  és 400 kor. 
utiáltalánynyal alkalmaztatni fog. 

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy 
törvény szerinti képesítésüket és eddigi 
működésűket igazoló okmányokkal fel-
szerelt pályázati kérésüket folyó  évi 
julius ho 26 ik napjáig hozzám ad-
ják be. A választás kitűzése iránt ké-
sőbb fogok  intézkedni. 

Uyergyótölgyes, 1913. évi junius hó 
24 éu. 

Veress Lajos, 
íőszolgftblró, 
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Pályázati hirdetmény. 
flyergyóbékás  nagyközségben lemon-

dás folytán  megüresedett és 1000 kor. 
fizetéssel  javadalmazott segédjegyzői 
állásra pályázatot hirdetek, s felhívom 
pályázni óhajtókat, hogy képesítésüket 
és eddigi szolgálatukat igazoló okmá-
nyokkal felszerelt  pályázati kérésüket 
f.  év julius 25-ig annyival is inkább 
adják be, mert a később érkezőket 
figyelembe  venni nem fogotu. 

A választás napját később fogom 
kitűzni. 

Uyergyólölgyes, 1913. juaius 23-án. 
Veress Lajos, 

főszolgabíró. 

©®G@®®®®©@®@©®©®® 
N y o m d á s z t a n u l ó n a k felvétetik  egy 

ügyes fiu,  ki legalább a közép-
iskola 2-ik vagy 3-ik osztályát jó 
eredménnyel végezte, V á k á r L„ 
könyvnyomdájában, Csíkszereda. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉTI 

EÜT0R6YÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY-BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t H á l ó s z o b a Toexen-

i e z é s e k t o i l e t t a l m á r 
• 4 0 0 

Hitelkepes egyeneknek árfeleme 
les nélkül r é s z l e t f i z e t e s r e  is. 

Óriási valaszték amerikai 
iroda berendezésekben, 
vas- és rézbutorok, sző-
nyegek, függönyök  és 
te l jes m e n y a s s z o n y i 

KELENGYÉKBEN. ~ 

Eredeti KÖRTING 

DIESELMOTOROK ^ r 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Benzin es nyersolajos cséplő-
garniturak, magánjárót al is. 

Meglepő újdonság! Meglepő újdonság! 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  vlBbefeoBkendeeós 

es kompresszor nélkül. Gellért Ignácz és Tsa 
mérnöki iroda 

B u d a p e s t , V., Koliáry-utca 4. 
Saját érdekében kórjen ajánlatot 1 

Ĵ aptulajdonos: Dr. GAAL ENDRE, 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tüdő- ós mellbetegségeknél, enyhiti a ka-
tarust, megszünteti a fájdalmat  okozó köhögést. Torokgyuladást, 
rekedtséget és gégebajokat megszüntet, valamint lázi, különösen jő 
hatású gyomorgörcs és kolika ellen. Gyógyhatású aranyér ós altesti 
bántál inaknál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas fogak,  szájbüzuél, valamint 
az összes száj- és fogbetegségek,  büffögés  ellen, megszünteti a száj 
vagy gyomortól eredő bűzt. Jó hatású pántlikagilisztánál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáncot, láztól eredő hólyagot, kelést, sze-
mölcsöt, égési sebeket, megfagyott  testrészeket, vart és kiiltést. 
Fülbántalmak ellen kitűnő hatású. Minden háznál különösen influenza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
írjunk : Thierry A. Őrangyal-gyógytárának Pregrada, 

Rohitsch mellett. 
l'J  kis vagy ö dupla  vagy 1 nagy sepicialüveg  5 60 korona. 
Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény ! 

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi Centifolia-kenőcse. 
Megakadályoz s megszüntet vérmérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak-
rabban feleslegessé  tesz. Használatos gyerekágyas nőknél fájó  emlők, 
tej megindítás, rekedés, emlőkeményeilés ellen. Orbánc, feltört  lábak, sebek, 
dagadt végtagok, csontszu, fekélyek,  ütés, szúrás, lövés, vágás vagy zúzó-
dás által okozott sebeknél kitűnő gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-
li ására mint: fiveg,  szálka, por, serét, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 
képződmények, valamint rák ellen, féreg,  rothadás, körösngy tilés, hólyag, 
égési sebek, hosszú betegségeknél előforduló  fülfekvésnél,  vérkelésekncl, 
fülfolyásnál,  valamint kipálás esetén csecsemőknél stb. stb. kitűnő hatású. 

2 tégely ára K. 3 60 a pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható. 
Budapesten kapható : Török József  gyógytárában, valamint az ország legtöbb gyógyszer-
tárái» un. Nagyban. Thalmayer és Seitz, Kochmeister Utódai, Radanovits Testvérek 

drogueriákban Budapesten kapható. Ahol nincs lerakat rendeljünk közvetlenül : 
Thierry A. Őrangyal gyógyszertárából, Pregrada, Rohitsch mellett. 

ŐSZI TRÁ6YÁZÁSI 

T H O M R S S f l L f l K 
A legjobb és legolcsóbb foszforsavas  műtrágya! Óvakodjunk a hamisításoktól! 
Csak akkor valódi, ha ilyen isákba van és eredeti ólomzár van rajta. 
M i n d e n z s a k t a r t a l o m j e g y z é k k e l v a n e l l á t v a ! 

K A L M Á R V I L M O S 
a Tbomaspbosphatfabrikon  Berlin, v e z é r k é p v i s e l ő j e 

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 49. 
Különösen a jelenlegi rendkívül olcsó árakra figyelmeztetjük  a vásáriákat. 

A csíkszeredai állandó 
Edison iVlozgószinházban 

minden vasárnap és 
szerdán szenzációs 
előadás, teljesen uj és 
változatos műsorral. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

IIEIBEIIBIB 

Tömireti ttjánál VÖIBJ. 

Óvakodunk értéktelen 
után/, 'októl! 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akarja hiábavaló dolgokra kidobni, az saját érdeké-
ben cselekszik, ha legalább egyszer-kétszer kipróbálja a világhírű 

Oroszlán Mentből Sósborszeszt 
a háziszerek királyát. 

Kapható 44 fül.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. 
Főelárusitás: 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 
az „ATTILÁHOZ". Csikszentmártonban é s Tusnádfúrdón. 

há«üt T"7'  ol'Uararfa.  kereaztesontlájá», d.rékold.1- vagy 
S ' I - ' t £ k ; . k r ^ M ' x y ^ h . merev végtagok <, njjak, görcsök̂  
Me ! s * ' azonnal envhillnek az Oro»zlán 
E l Í T ^ " T r " H a * K j Ó » '««»»8«.« - m t»H, „gy borogatást 

K r t ^ S r l m j h" l l 4«- " W g - b á g y a d t ^ k i m e Z r é g 
1f  ' k űr " ' f  « 0 S 8 l f 1 7  kmcsraM ír fel  a valódi Oroszlán Menthol84.borsosa 
y r g'«'; l ,"rat' »'">'» Wlíp, ugK emlékezzék az Oroszlán 

t l ^ rk^"' "'' í " C K , k Í t U " 5 b l . * H p M ^ W * Ezer é» ezer „ás 
Aliielen eirvea Uv.Í, t -*', " •, 'í™ • r 0 8 Z l i n M c n , M S»Hb„r8Zeaz használva. 
Mm,ltn egye, üveghez bO habnál»!, «tanítás van mellékelve. Sok ezer hálairat tannsko-

'lik rula. hogy az Oro.zlán Menti,.,1 S.isborazc.z az emberi,ég j ó t e X 
43 r, 2 

Nyomatott Vákár L könyvnyomdájában, C.ikizereda, 


