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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

A népért — néphez. 
A hazánk számos vidékét sújtó 

elemi csapások alkalmat adtak egy 
belUgyminisszteri roudeletre, a mely 
nemcsak azáltal kelt figyelmet,  hogy 
valóban mindenre kiterjedő gondosság-
gal iutézkedik a teendőkről. Ez érde 
mét a reudeletnek messze meghaladja 
az a benno foglalt  elvi rendelkezés, 
mely felhívja  a vármegyéket, hogy ne 
csak bekért jelentések alapján alkos-
sák meg a pusziulások képét, hanem a 
megbízott főtisztviselők  maguk szállja-
nak ki a helyszinóre a nép kőzé. 

Sándor Jáuos belügyminiszter e ne 
vezetes fölhívásának  kettős intenciója 
van. 

Az egyik egy időleges és gyakor-
lati cé l : az hogy a közigazgatás kép-
viselői személyes tapasztalatok, küzvet 
len szemlélet utján győződjenek meg a 
bajokról, az orvoslás szükségességéről. 
Az autopszia mindeunél többet ér, mert 
közvetlen impressziót ad s ezáltal hatá-
rozottabb, megingathatatlan meggyőző 
déut érlel meg. 

A másik célzat, mely ezen intézke-
désében a belügyminisztert vezeti, nem 
ilyen muló, átmeneti jellegű. Örök ér-
vényű, elvi jelentőségű. Mert azt fog-
lalja magában, hogy a ki a népért és 
a uéppel akar dolgozni, annak nem 
elég bármily önzetlenséggel és nagy 
szívvel, bármily elméleti készül'séggol 
munkához fognia,  aunak állandó érint-
kezést kell feutartania  a néppel, annak 
ismernie kell a népet, s a népnek is 
mernie kell őt. S ez utóbbi taláu a leg 
fonfosabh.  A nép lelke tartozkodó. Csak 
az előtt tárul föl,  a ki közelébe férkő-
zik, a ki jóindulattal érintkezik vele. A 
nép lelke gyanakvó is. Bizalmát csak 
hosszas érintkezés tifjáu  leltet megsze 
reztii. Már pedig a bizalom a nép kor-
mányozhatóságának alapvető feltétele. 
A kormányozhatóság alatt ezúttal ueui 
az állam kormányzatának érdekében 
való irányítás értendő. Az a kormányoz 
hatóság, a uiolyről itt szólunk, semmi 
egyéb, mint a nép felvilágosításának,  a 
nép nevelésének lehetősége. Ez egyaránt 
érdeke az államnak és a müveit tár-
sadalomnak. 

Senki sem ámitja magát azzal, hogy 
a kuliurának, az ismeretüknek, a tudás 
nak egyenlő mértékét lehot szétosztani 
az emberiség milliárdjai között. A kul 
furában  való egyeulőtlonsóg valósággal 
természeti törvény, mort az egyéni ké-

pességek különbözőségén, a fejlődés  és 
visszafejlődés  váltógazdaságán alapszik. 

De van egy határ, a melyet minden 
rétegben el lehet érni: a fölviiágoso-
dottságuak egy olyan legalsóbb szintje, 
a melyro minden emberfiát,  a ki nem 
beteg és nem gyógyíthatatlanul dege-
nerált, föl  lehet emelni. 

A nép elméje és lelke tele van ha 
hónával. A babona a téves ismeretek-
nek és helytelenül magyarázott érzé 
seknek korcsszlllöttje. A modern civili-
záció legnagyobb eredményeit eddigelé 
is a babonának kiirtás.ibau érte el. A 
helyes ismeretek terjesztése, a valóság-
nak megfelelő  természet- és világlátás 
népszerű alakban való tanítása volt az 
a fegyver,  a melylyol a népnevelés 
hat cím szállott a tudatlanság szellemé 
vei. Sok vonatkozásban sikeres volt ez 
a harc már eddig is. 

De minden téren egész sora van 
még a fogalmaknak,  a melyek a nép 
legjózanabb fiai.elótt  is még homályban 
állanak. Babonák, tartalmatlan ábrán-
dok, hatuis délibábok tartják béklyóban 
a nép szivét és elm jét. Mindenkinek, 
a k.uek adatott, kötelessége, hogy min-
den erejével, tudásával részt vegyen a 
nép tanításának, e nép felvilágosításá-
nak nemzetmentő, m mzetfejlesztö  nagy 
munkájában, A ki az ábrándok és ba-
bonák világából átvezeti a népet az 
életrevalóság talajára, aki megszabadítja 
a pusztán fonetikus  . rtékü üres jelsza-
vak rabságától, az a legnagyobb, leg-
korszakalkotóhb mun át fogja  elvégezni 
a nép, a nemzet, az állaui és a kuliura 
érdekében. Mert le !;ekot. szabadított 
meg lerázhatatlan bilincsektől, a me 
lyektöl azok a maguk erejéből talán 
sohasem siabadulnttak volna; inert 
megtisztította a n , liainak a tudatlan-
ság ködgotnolyai al al elhomályosított 
látókörét és ezzel haddá tette a nép 
beu rejlő józan it.'i "'képességet. 

Ez a jelentőség 1 nnek a jelszónak : 
a népért — a néphez. És ebben a jel-
mondatban fejlődik  ki gróf  Tisza István 
politikai koncepciója iák egészen uj és 
első pillantásra 111. ^yőzö egyik alap-
gondolata. A kormányéinak több izben 
fejezlo  ki azt a gondolatát, hogy a nép 
fölvilágositás,  a nép józan ítéletének 
önállósítása, a demo ógia megtévesztő 
látszatai ellen való, szinte védőoltása, 
a politikai, a nemzeti és a gazdasági 
fejlődésnek  szinte mérhetetlen erőfor-
rásait nyitja meg • jövendő számára. 
Csak meg kell mutatni a valóságot a 
népnek s akkor annak helyes ítélete s 

éber életösztüue maga fogja  útját vágni 
minden destrukciónak. 

Mintha csak a Sokrates erkölcsi ta-
nácsát hallanók : 

„A jót csak meg kell mutatni az 
embereknek, hogy kövessék is." 

Néhány szó a kórháziigyröl. 
A válasz, melyet Magyarország bel-

ügyminisztere a kórházűgyben buzgól-
kodó deputációnkuak adott, remélem, 
hogy még a legmakacsabb (vagy leg-
szerencsésebb?) kétkedőt is meggyőzi 
a kórházintéztnények uagy fonosságáról. 

Nemcsak a felelet  tartalma és an-
nak objeetivitása, nemcsak a mély ér-
deklődés iiangia. mellyel az elmondatott, 
de főkéül  a feleletet  adónak személye. 
Nincs még egy ember az országban, ki-
nek szava, ha közintézményekről van 
szó, oly súlyosan eshetnék a latba. Azért 
mert ő közgyűlésünket, közintézménye-
inket gyakorlatból, saját alkotásaiból, 
mások munkájának reparaturájából is-
meri. S lu az ily alkotó tehetség érde-
mesnek tartja a mi Ügyünkkel igy fog-
lalkozui, akkor nem lehet oka senkinek 
uiagát a reá eső muuka alól kivenni. 

A talaj elő van készitve, a gondo-
lat a kivitelre megérett, s a vármegye 
intézőinek immár oly bő tapasztalataik 
vannak a középitkezések terén, hogy a 
legnagyobb bizalommal várhatjuk a tör-
vényhatóság további lépéseit, hiszem, 
hogy azok célravezetők, a magasztos 
hivatáshoz méltóak lesznek. 

Azok a hatalmas arányok, melyek-
ben az Ugy megindult, a majdnem milliós 
építkezési költség kötelességgé teszi a 
józan takarékosságot s az előrelátó szá-
mítást. 

A mi cifraság,  külső máz az 
elvetendő, fényűzési  tekintetek számba 
sem jöhetnek, nemcsak mert fölöslege-
sek és hiálian valók, hauein azért is, 
mert célszerűtlenek, a karbantartást, 
tisztítást, fertőtlenítést  illusoriussá teszik-

De vaunak olyan dolgok is, melyek-
nél a legjobbaknak válaszfása  lesz egyút-
tal u legolcsóbbak is. Különösen három 
olyan dolog, melynél rövidlátóknak, 
kicsinyeseknek lenni nem szabad. 

1. Az építkezési anyagok jósága és 
a tisztántartásra szolgáló berendezések ; 

2. A térőholyek nagysága és azok-
nak ellátása levegővel, világossággal, 
napsütéssel; 

3. A vízellátás és csatornázás kér-
dése, vagyis az instalatios munkálatok. 
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Ha ezeket jól megoldani nem tud-
juk, az egész nagyszerű vállalkozás meg 
bukkott. 

A férőhelyeknél  nemcsak a mai lét-
számra kell számitanunk, hanem leg-
alább 5—10 évi fejlődési  időre is, 
nehogy az uj kórház már születése nap 
jáu kicsinek bizonyuljon. 

A vízellátással kapcsolatban nemcsak 
öblögető és mosóvízről kell gondoskodni, 
hanem végrevaluhára jól meg kell oldani 
az ivóviz kérdését is. 

A szükségletek megítélésében leg-
megbízhatóbb vezetőink a számadatok. 
A kivitel elfogadásánál  pedig legyen 
vezetóuk a gondos tanulmány, az objec 
tiv megfontolás  s a mások kárán való 
okulás, — és ne az ötletszerűség és 
tetszetős jelszavak hangoztatása. 

Legyen ez az intézmény minden-
képen harinonicus egész: visszaadója 
éleinek, épségnek, egészségnek, otthona 
a tisztaságúak és tudománynak; hygi-
enicus életre és gondolkodásra nevelője 
ápoltjainak s egy uj forgalmi  gócpontja 
Csikvármegye iparáuak és kereskedel-
mének. 

Mindezzel tartozunk fenkült  céluuk-
nak és önmagunknak egyaránt, de tar-
tozunk annak is, ki bizalmát előlegezve, 
neküuk az állami segítséget elérhetővé 
tette, — Sándor  János  nak. 

Hirsch  Ilugó  dr. 

_ Az Andrássy-pártl urak a megyei tiszt-
viselők államosításának iigyúl,eti is — máit min-
den más ügyben — zavarban vaunak. Ük termé-
szetesen az államosítás hívei, ile még sem azok. 
Mert kényes a helyzetlik. Minden attól ftigg,  mi-
lyen álláspoutot toglal el Tisza István grót. Ha 
Tisza az államosítást n legközelebbi teendők közé 
sorozza, ukkur ők természetesen ellenségei a re-
formnak.  Ha ellenben Tisza válhat, akkor ök nyom-
ban az államosítás lelkes sürgetői. S a jeles urak 
nem is titkolják, hogy ők a reformmal  szemben 
kettős álláspontot foglalnak  el. Egyik írójuk ki-
fejti,  hogy merőben más az, ha Tisza csinálja meg 
az államusitást, mintha Audrássy csinálná meg. A 
tisztviselők ugyan mind a két esetben egyformán 
állami tisztviselőkké változnának, kineveztetni'nek, 
felszabadulnának  a helyhez kötöttség alól és emel-
kednének előlépési és javadalmuzási lehetőségben 
is, — mégis beh más lenne az, ha Audrássy aduá 
ezt a jót a megyei tisztviselőknek! lle miben lenne 
más ? llút esak abban, hogy Andrássy adná s ez 
maga tölemelő tudat lenne a megyei tisztviselők-
nek \ De hát Audrássy miért nem adta, mikor hu-
taima volt rá 1* Azért, mert a „nemzeti ellentállás" 
szomorú jelszava a megyei tisztviselők válusztá-
sának tentartását követelte akkur. Hát most mit 
követel ? Csak uzt, a minek ellenkezőjét Tisza 
akarja. Ezért vauuak oly zavarban az urak. Lesik, 
mit kiváu Tisza s esak akkor tudnak határozni, 
ha a miniszterelnök elhatározását már ismerik. Ez 
egyúttal legkönnyebb ellenzéki taktika, teljesen fel-
menti őket a gondolkodás alól. Csak Tisza utáu 
kell iparkodniuk az ellenkező irányba. 

— Marosvásárhelyi Ayrár takarék-
pénztár, mint  arról  Örömmel  értesü-
lünk  dacára  a legnehezebb  pénzügyi 
helyzetnek  a marostordamegyei  árvíz-
károsultak  javáru Ötezer  koronát  udo 
mányozott.  Ürömmel  adjuk  ezt hirül 
azzal  a hozzáadással  vajha a mi me 
gyei pénzintézeteink  is legalább  arány-
lagosan  segítségére  sietnének  a sze-
rencsétlenül  járt  székely  testvéreink-
nek. — Itt  jut  eszünkbe uza tény  is, 
hogy a marosvásárhelyi  Agrár takarék 
pénztár  legutóbb  a csőd  előtt  álló 
gyergyószentmiklósi  hitelintézetet  sza 
nálta,  s ezáltal  azt megmentette  a 
bukkástól.  Tehát  nem sok alapja  van 
az olyan beszédnek,  a mely a helyi 
Agrárfíókok  támogatásánál  uzt az argu 
mentumot  igyekszik  hangoztatni,  hogy 
„nem megyebeli", l'ö  az, hogy szolgálja 
a mi közérdekeinket  is, s akkor van 
annyira megyebeli,  mint  akármelyik 
más. 

A szinikeriilet közgyűlése. 
Az erdélyrészi második szinikerUlot választ-

mánya julius hó 20-án tartotta meg szokásos 
évi gyűlését l'etrozsénybeu. A gyűlésen Meg-
jelentek : Hacker Márton fóbiró,  Janza Vazul 
főszolgabíró  szinpártoló egyesületi e nők I'etro-
zséuy ; Sándor Jenő polgármester Nagyenyed ; 
Muzsnay Béla polgármester Hátszeg és Szász-
régen; dr. Zentai Leó ügyvéd Sepsiszentgyörgy; 
dr. Uaal Endre szinpártoló egyesületi titkár 
Csíkszereda ; Vákár I'. Artur szinpártoló egye-
sületi titkár Gyergyószentmiklós ; dr Scliil Ric-
hárd várost tanácsos Kogaras képviseletében; 
Megjelent továbbá Józsa Géza szinikerületi tit-
kár, kit Kézdlvásárhely és Erzsébetváros kép-
viseletükkel is megbiztak ; utóbbi megbízó le-
vele azonban elkésve érkezett. Végül részt 
vett a gyűlésen Tompa Kálmán színigazgató is. 

Kállay L'bul a szinikeriilet elnöke, továbbá 
gróf  Festetics Andor színészet! felügyelő  távira-
tilag mentették ki elmaradásokat. Az elnök-
ségről lemondott Kállay L'bul a választmány 
táviratilag üdvözölte és a sziuikerület létesí-
tése, továbbá fejlesztésekorig  kifejlett  ered-
ményes működéséért jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazott. A választmány a szinikerület jelen-
legi szervezeteknek hátralévő esztendejére az 
elnöki teendők ellátásával ideiglenesen dr. 
Ujfalussy  Jenő csíkszeredai polgármestert bizta 
meg. 

A választmányi ülésen Janza Vazul fő-
szolgabíró elnökölt, az előadói tisztet Józsa 
Géza szinikerületi titkár látta el. 

Józsu Géza titkár tartalmas évi jelentésé-
ben részletesen beszámolt a színtársulat egy 
esztendei működéséről; megállapította, hogy 
az eredmény ugy anyagi, mint erkölcsi szem-
pontból egyaránt felette  kedvezőtlen. Nagyrészt 
a mostoha gazdasági viszonyok, másrészt az 
igazgató által nagyhatigon beigért művészi 
program be nem váltak, apasztották a színházba 
járási kedvet; egyik-másik állomáshelyen teljes 
ellenszem fogadta  a színtársulatot és különö-
sen anllak igazgatóját. 

A városok képviselőinek elhangzott felszó-
lalásai mindenben igazolták titkár megállapí-
tásait. Tompa Kálmán Rzinigazgató hosszabb 
veszekedő beszédben elhangzott kifogásokkal 
a választ kisérelto meg, de csekély ereditiény-
uyel. Azt az egyhangú megállapítást, hogy a 
szinigazgatáshoz szükséges körültekintő tapin-
tatosság, szervezés, ügyesség, kereskedői szel 
lem és szigorú fegyelmi  tartás kellékeivel nem 
rendelkezik, megcáfolni  nem tudta 

Egyedül esak abban adott a választmány 
színigazgatónak igazat, hogy terembér, fűtés 
és világítási költségek, továbbá rendőrségi és 
tűzoltó dijak egyos városokban oly magas öaz-
szogro rúgnak, hogy ezek miatt a színigazgató 
bevételeinek tekintélyes részét a szervezkedés 
rovására társulatának jövedelmi részitől kény-
telen megvonni. A választmány elhatározta, 
hogy ennek a színészetre hénitólug ható azon-
nali kiküszöbölése erdekében az egyes állomás-
helyeket megkeresi és a színészet fokozottabb 
felkarolására  a városok vezetőségeit felkéri. 

Elénk vita fejlóilött  ki a színigazgatói szer-
zdőéa ápuliázásáti ik kérdéseinél. Tompa Kál-
mán ugyanis felhatalmazást  kért arra, hogy 
szerződését a hátralevő esztendőre egy tet-
szése szerint választandó színigazgatóra át-
ruházhass Meg is nevezte Fehér Vilmos szín-
igazgatót és Baróti Jenő színészt, kikkel a kerü-
let átadása tárgyában tárgyalásokat folytat. 

A választmány színigazgató kérelmet a leg-
határozottabban elutasította. A választmány 
önrendelkezés jogáról Igen helyesen nem volt 
hajlandó lemondani és ismételten megállapí-
totta ós hangsúlyozta, hogy színészetének irá-
nyírásába beleszólást nem enged, rendelkezé-
seinek respektálásait a mindenkori szinigazga 
tótól követeli. 

A választmány kifejezto  abbeli készségét, 
hogy szeptomber elsejére a színigazgatóval 

kötött szerződést minden feltételtől  ós kikö-
téstől inenteir felbontja,  ebbe azonban Tompa 
Kálmán legalább egyelőre nem volt hajlandó 
belemenni. 

A jövő év sziniidényeinek megállapítása 
tárgyában előterjesztett titkári tervezete Tompa 
sérelmosuek találta, midőn azonban a választ-
mány felszólította,  hogy az érdekeit jobban 
megvédő beosztást terjessze elő és ehhez hozzá-
járulását eleve bejelentette, a színigazgató ja-
vaslattal előállanl neiu tudott. 

Végül is a választmány elfogadta  Józsa 
titkár tervezetét. 

A jövő színházi évre vonatkozó szervezke-
désről színigazgató beszámolni nem tudott. 
Eddig egyetlen tagot som szerződtetett. Tekin-
tettel arra, hogy a jobb qvalitásu tngok már 
hónapokkal ezelőtt leszerződtek, attól tartunk, 
hogy Tompa Kálmánt felette  gyenge színtár-
sulat élén fogjuk  viszont látni. 

A sziuikerület jövőjéről végleges határozatot 
nem hozatott; a választmány kimondotta, hogy 
az egyesülést jelenlegi szervezetében 1914. 
szept. elseje utáni időre fentartanl  nem obajtja, 
egyben megbízta az elnökséget, hogy egy al-
kalmas, a színészet fejlesztését  és tökéletesí-
tését biztosító szinikerület átszervezése érde-
kében szükséges elóintézkedéseket tegye meg 
és az érdekelt városok kiküldötteit november 
vagy december hónapban Nagyenyeden tar-
tandó gyűlésre hivja meg. 

A jövendő óv színészetének telyes bizony-
talansága miatt nyomott hangulatban végett 
ért gyűlésért kárpótlást a messze vidékekről 
egybegyűlt képviselők csak abban a páratlan 
vendéglátásban leltek, melyben Petrozsény ille-
tékes tényezői népszerű képviselőjükkel az 
élén őket részesítették. 

A seplípzet fis  a vármegye majâipai. 
Ismét ott kezdjük, a hol enuél a 

kérdésnél ma még mindég kezdeni kell, 
hogy az a kulturális cél, a melyet a 
vármegye magánjavainak sok milliói be 
tölteni hivatvák, csak igen kis mértékben 
vau megközelítve. Azok az intézmények, 
a melyek a kulturális célt szolgálnak, 
ha vaunak is ilyenek nagyon fogyaté-
kosok, azok a határozatok, amelyek a 
vagyon jövedelmeinek a hova fordítá-
sáról intézkednek hiányosok, néhol elég-
telenek és ósdiak I Magukon viselik az 
ősök gondolkozását, életviszonyait, igé-
nyeit. Az ősökét, a kik azt teremtették 1 

Egyike ezeknek a lehetetlen álla-
potoknak, a diákok évi segélypénzei-
nek. kiosztása körüli eljárás. Minden 
székely szülő szeretné tauittatni jó maga-
viseletű és szorgalmas gyermekét, hogy 
tauult, értelmes ember legyen belőle, a 
család büszkesége, a ki azután a jövőben 
támogatná, gyámolitaná a családot otthon, 
faluu  maradt tagjait. Es ebben a vágyában 
szépreményeitkel jogosítja fel  a gazdag 
Csikvármegye, az ő alapitványaival és 
segélypénzeivel. S igy csakugyan aszé-
koly szülő, a mit hosszú esztendőkön 
át szorgalommal ós nélkülözéssel meg-
takaríthatott szívesen igyekszik a gyer-
meke neveltetésére áldozni. Mert re-
méli, hogy lu majd a középiskolákban 
tul lesz, a vármegyénél majd kap fiüO 
korona ösztöndijat, avagy legalább 200— 
300 korom segélypénzt, a melyből azu 
tán egy kis segítséggel kitanul a fiu. 
A csalódás csak két-három év múlva 
áll be. A viszonyok megváltoztak azóta, 
az egyetemen a legszegényebb igények 
mellett évenkint csaknem 2000 koro-
nába kerül a tauíttalás, a koszt, lakás, 
tandíj, ruha, egy kis szórakozás, utazás, 
ugy, hogy a székely szülő a 000 koro-
nára évenkint 1400 koronát fizet  rá, 
a melyet a második harmadik éven 
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már uem bir meg, adosságot csinál, s 
a 4—5 6v végével a kis megtakarított 
székely bir'ok a fSOOO  korona difarcn 
ciára eluszolt, olthon maradnak a szü-
lők, a a testvérek semmi uelkül azért, 
hogy egyik fiu  kitanulhasson. 

Ez nem tuizás, szórói-szóra igy van, 
el tudnám sorolni a vármegyében az 
utolsó 10 esztendő alatt azokat a síé 
kely gazdákat, akik az elmondott mó-
don elszegényedtek. Egyszóval vég 
eredményben a vármegye magánjavai 
nak ösztöndíjai és segélypénzei a leg 
tübb esetben nem arra hivatottak, hogy 
egy-egy székely liut a vármegye dic«J-
ségére neveltessenek, hanem azt a célt 
szolgálják és érik el, hogy lassankint 
a megerősödött székely családokat ke-
csegtetve a segélylyel, az elszegénye-
dés, a tünkrejutás lejtőjére vezetik ! 

A kik e fölött  gondolkodtak, igen 
Bokán tudják azt, és osett is szó, ki-
fakadás  c miatt már többszőr, de az a 
gépezet, a mely a régi olajjal jár, azért 
évről-évre előterjeszti a UUO koronás 
alapítványok és 200—300 koronás se-
gélypénzek adományozására vonatkozó 
javaslatait, nem figyelve  meg azt, a mi 
uekUnk fáj,  nom lullgalva meg a ki-
fakadásokat  és nem tartva lépest a kor 
haladásával, s a megváltozott viszo-
nyokkal. 

Ma az augusztus hónap elején újólag 
aktuális a kérdés. Mert ülésezik az 
igazgatótanács, az alapítvány kiosztó 
bizottság, s napirendre kerülnek az 
augusztusi közgyUléseu az ösztöndijak 
és segélypénzek kiosztása. Ha tehát 
változtatni akarunk valamit ezen a szo-
morú állapoton, akkor ma kell a figyel-
mükbe idézzük régi kívánságainkat, s 
ha ez sem használna, ma kell taipra 
állununk és akaratunkat a vezetőink elle-
nére is keresztül vinnünk. 

Dr. Gaal  Endre. 

Az erdélyrészi második szinikerület elnök-
ségének hivatalos közleményei. 

Az erdélyrészi második szinikerület választ-
mánya az 1913—14 színházi év idényeit kö-
vetkező képen állapította meg: 

Erzsébetváros 1913. szept. '-'-tői szept. 19-ig. 
Nagyenyed 1913. szept. 20-tól okt. 21-ig. 
Eogaras 1913. okt. 23-tól uov. 13-ig. 
Sepsiszentgyörgy nov. 13 tói dec. 18-ig. 
Kézdivásárhely 1913. dec. 20-tól jau. 8 ig. 
Fetrozsény 1914. jan. 10-tól febr.  7-ig 
Hátszeg 1914. febr.  8 tói febr.  '25-ig. 
Csíkszereda 1914. febr.  27-tól ápr. 5-ig. 
Uyergyószentmiklós 1114. ápr. 7-tól máj.H-ig. 
Szászrégen 1914. máj. 10-tól jun. 15 ig. 
Vajdahunyad 1914. jun. 17 tói jul. 12-ig. 
I'etrozsény 1914. jul. 14-tól aug. 22 ig. 
A megállapított sorrendben ós időtartamon 

a színigazgató csak a szinikerület elnökségé-
től előre kikért engedélyével változtathat. 

Csíkszereda, 1913. julius 15. 
Józsa Géza. 

titkár. 

H Í R E K . 
— Személyi blr. Gyalúkay Sándor várme-

gyénk főispánja  az elmúlt liét folyamán  mintegy 
négy heti ildüléare Borszékfürdőre  utazott 

— Dr. Gaal Endre lapunk főszerkesztője  fürdő-
biztosi minőségében augusztus hó 1-éu négy heti 
tartózkodásra Uorszékfürdőre  utazik, n moly idő 
alatt a lap szerkesztését Józan Géza szerkesztő 
irányítja. 

— Athelyezos Kiss Jenő gyergyőszent 
miklósi főgimnáziumi  tanári a székesfehérvári 
állami főreáliskolához  áthelyezték 

— A főgimnázium  ópitkezéso Agyer-
győszentmiklósi főgimnázium  építkezését Koch 
budapesti építési vállalkozó nyerte el. A tor 
vezö mérnökök a vállalkozóval együtt Gyer-
gyószentmiklóson tartózkodtak, aliol az elő-
munkálatokat végeztek cl. Miut értesülünk, — 
Bernády György iparfejlesztési  miniszteri biz-

tos intervenciójára a szerződésbe bevétetett, 
hogy uz építkezésnél leli ;.jleg a helyi ipar | 
termékek és iparosok idénybe veendők. Az 
építkezés a jövó hét foly  unáu veszi kezdetét 

— Eljegyzos. Zakariás Jenő eljegyezte 
Zathurecky Apollóniát Ditrón. 

-- Marton Foroncz megbízása. A Csik-
vármegyei Gazdasági Egy -iilet választmánya 
megbízta csíkszentgyörgyi Márton Ferencz 
festőművészt,  hogy az . gylet érdemes elnö-
kének, néhai líocze Antalnak arcképét fesse 
meg. 

— Jarványkórház Gyorgyószentmik-
lóson. Gyergyószttntmil.lós varus képviselő-
testülete uj járvány kórház fel.  pitésót határozta 
el. Az erre vonatkozó kó • - vetést és terve-
ket a törvényhatósági bizottság jóváhagyta. 
A város most a belügy miniszterhez fordult, 
hogy az 1898. évi XXI. t. c. 3. § han bizto-
sított kedvezményt részére adja meg, ami a 
45307 kor. 31 fillér  költs •• félőnek  az orszá-
gos betegápolási alapból való engedélyezésé-
ből áll. A kérés kedvező elbírálása bizonyosra 

|vehető. 
Állami autójara! Erdolyben. Miut 

értesülünk, a kereskedelemügyi minisztérium 
automobiljárat berendez. [ tervezi Maros-
vásárhely és DicsőszeDttuarton között. Az ál 
látni autójárat Medgyest is bekapcsolja a for-
galomba es podgyász szállítását is lehetővé 
teszi. Ha a kísérlet siken I jár. Erdély egyéb 
területein is rendeznek automobil járatot, hogy 
némileg pótoljak azt, amit a közlekedő politika 
eddig elmulasztott Erdély nagy területén szű-
kölködnek vasút nélkül is pedig fóleg  a ma-
gyarságtól lakott vidékek, amelyek ekként 
izoláltan, teljesen magát i hagyottan, nehezen 
tudták pozíciójukat megőrizni. Az automobil 
jarat uem pótolhatja a vasutat, azonban nagy 
távolság leküzdésére, magyar városok közelebb 
hozására bizonyos mértékig mégis alkalmas. 
Sok esetben helye van a/, automobiljáratnak 
a vasúttal szemben is, a mikor csak bizonyos 
időszakban (fúrdöszezoo)  lehet forgalomra  szá-
mítani és a vasútépítés költsége semmiképen 
sem ígérkeznék jövedelmezőnek. A magyar 
fürdópolitika  programmjáltoz tartozik, hogy a 
közlekedést ebből a szempontból is a tanul-
mány tárgyává tegye éo automobiljárattal a 
félreeső  helyeket a forgalomba  belekapősolja. 
Meg kell jegyeznünk, hogy olsó sorban Borszék 
részére kellett volna a/ autójáratot létesíteni. 
Bámuljuk, hogy bizonyos hidakat gyengének 
találtak, amelyek az i.Ion egyelőre nem vihető 
keresztül az autó közlekedés megiuditása, de 
jövőre — miut ígérik, ezt az akadályt elhá-
rítják. 

— Kinevezések A m. kir. pénzügymi-
niszter Horváth Árpad ellenőrt a gyergyótöl-
gyesi m. kir. raellekv uahivatalnál, a X. fizo-
tési osztályba tisztté a zsolnai m. kir. fővam-
hivatalhoz, tíusÍK Zoltán segédtisztét a buda-
pesti m. kir. fővámhivatalnál,  a XI. fizetési 
osztályban való meghu yása mellett, ellenőrré 
a gyergyólölgyesi in. kir. mellékvámhivatal-
hoz kinevezte. 

— A tandíj lize tos uj módja a fögim 
uáziumokban. A ko(oktatásügyi miniszter 
elrendelte, hogy a jovó tanévtol kezdve az 
állami középiskolákba;, i tandíjat nem közvet-
lenül az illető Intézetne! kell befizetni,  hanem 
a tanuló ifjúság  között erre a célra kiosztaudó 
.befizetési  lapok" rúili Hználásával a postata-
karékpénztárnál, iile. i a postahivatalnál. A 
tandíj négy egyenlő i aletbeu és pedig októ-
ber 15-ig, december , március 15-ig és má-
jus 3 ig okvetlenül beküldendő, mert amelyik 
tauuló a befizetés  ..i „történtét a befizetési 
lap szelvényével ÍK " - nem tudja, azt az 
intézet tanulóinak sori. ól kitörlik. 

Elmaradt a napfelkolő  jolentke-
zes. A honvédelmi iniszter értesítette a 
vármegye alispáujat, igy az évenként köte-
lező népfelkelő  id.js-.iki jelentkezés a folyó 
évben nem fog  nie.t rtatni Egyben utasi 
totta, hogy ezt aki . ' gekben is hirdesse ki. 

— Tusnádfürdui  sport Tusnádfúrdón 
Varga Sándor több sen kitüntetett torna 
tanár és vivó mester, hó 18-val vivut.m 
folyamát  vítőrrel es . uddal, továbbá a svéd 
rendszeren alapuló t' gyakorlatok vezetését 
(svédszeril szabad és > d szergyakorlatok, já-
tékok) s végül külön ítéktanfolyamat  0 —12 
éves fin  és leány gy nnekek részére meg-
kezdette. 

— Elvezették .. földgázt  Aranyos 
gyoresig. A koloz-. ' földgáz  kirendeltség 
jelentése szerint a ki-'- más — tordai földgáz-
vezeték szakaszának • .yresze már kiépült. A 
vezetéket a Klssármá.-. >1 hatvau kilóméter tá-

volságra levő Aranyosgyéresig elvezették. A 
vezutéket mindenütt az or-zágut mentén stko-
riilt elhelyezni, minthogy <10 -80 centiméteres 
mélységűm A ranyosgyéreson a földgázt  fűtési 
és világítási célokra használják föl.  A fogyasz-
tók köbméterenként bárom fillérért  kapják. 
Innen Tordára onnan pedig Marosujvárra ve-
zetik el a gázt. Tordán, mint ismeretes, szó 
Iagyár létesül, melyet földgázzal  tartanak 
üzemben; e mellett a szódagyár sószükségle-
tének fedezéséhez  a sóbáuyászatot is intenzi-
vebben kell folytatni.  Az eddig termelt 24 ezer 
métermázsa hely ett ezentúl évi 124 métermázsa 
sót fognak  bányászni. E mellett földgáz  üze-
met fog  uyerni a létesítendő cement és üveg 
gyár és más több tordai ipartelep is. 

— Mozi a Vigadóban. A csík-
szeredai állandó Edison mozgósziuház-
ban folyó  óvi julius hó 30 án sziure 
kerül: „Egy férj  és három feleség", 
kacagtató bohózat három részbeu, Prin-
ce-vel a főszerepben.  Rövid meséje a 
követkoző; Audré bácsija Dubochard, 
póruljárt a házasságában és azért kije-
lenti öccsének, hogy kitagadja, ha meg 
mer nősülni. André azonban szerelmes 
Juliette Oariudolba s az esküvője más-
napra van kitűzve. André barátjának, 
Raoulnak viszont olyan bácsija van, 
aki mindenáron meg akarja házasitaui 
öccsét és aki Amorikából magával hozza 
doktor Hoxoout és ennek bájos lányát. 
Utóbbit természetesen öccsének szánja. 
Eközben betoppan a lakásba André 
jövendőbeli apósa, aki itt találja Pige-
ouetett a fiatalember  régi barátnőjét. 
A csávából csak ugy tud menekülni, 
hogy a hölgyet Raoul feleségének  ha-
zudja. — Nos, hogy tetszik a kis missz? 
— kérdi Dardenbois bácsi. — Köszö-
nöm jól, de uem vehetem feleségül, 
mert nős vagyok, titokban, Eupliémiá-
val. Ez t. i a házmesterné lánya. André 
esküvőjét Carindolék házában tartják, 
ahol Dubochard bácsi is megjelenik. De 
hogyau titkolják el, a nőgyűlölő bácsi 
elől, hogy Audré esküszik örök hűsé-
get. Megint csak liaoul az, aki kise-
gíti a hínárból. E szerencsétlen ifjúnak 
immár három felesége  vau. Roul mind-
aunyiszor lármát csap, ahányszor az 
anyakönyvvezető Audré nevét ejti ki 
és igy tévedésbe ejti a bácsit. A har-
madik részben Dubochard bácsinak mont-
mouroni birtokán vagyunk, ahova az 
egész lakodalmi népséget meghívta azou 
reményben, hogy végre sikerül valakire 
rásóznia birtokát. Számos mulatságos 
tévedés és tévesztés után végre mégis 
kiderül a turpisság és Dubochard bácsi 
is kibékül, uiig Raoul feleségül  veszi a 
csiuos misszt. 

— A remetei Maros-hid. Szántó Albert 
csíkszeredai kir. államépitészeti mérnök most 
készült el a Gyergyóremetén építendő uj 
Maros-Ilid tervével. A tervet legközelebb tár-
gyalni fogják  és az épités sem fag  késlekedni, 
arai a remeteiek régi vágyának teljesítését 
fogja  jelenteni. 

— Hirdetmeny. A Csikvármegyében Csik-
taplocza községbe engedélyezett posta ügynök-
ség működését 1913. évi augusztus hó 1-én 
megkezdi. Nevezett ügynökség kézbesitököre 
Csiktaplocza községre terjed ki; ellenőrzés és 
leszámolás tekintetében a csíkszeredai posta 
táv.) hivatalhoz tartozik ós forgalmát  az ügy-

nökség és az ellenőrző hivatal között napon-
ként egyszer közlendő gyalogjárat fogja  köz-
vetíteni. A szóbanforgó  postai ügynökség bár-
hová szóló levél, postai küldemény, postai utal-
vany, továbbá csak a belföldre,  Ausztriába, 
Bosznia-Hercegovinába és Németországba szóló 
pénzeslevelek és csomagok felvételével  és to-
vábbításával, nemkülönben postatakarékpénz-
tári betét és csekk be- és kifizetések  közve-
títésével. úgyszintén tnindeunemű postai kül-
deméuy kézbesítésével foglalkozik.  A feutebb 
elő nem sorolt országokba szóló pénzeslevele-
ket és csomagokat az ügynökség nom vehet 
fe  . de azokat a feladó  veszélyére elfogadhatja 
és beküldheti az elleuörzéssel és leszámolás-
sal megbízott csíkszeredai posta (táv.) hiva-
talhoz. 
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— Banyakutatás. A kiipecz vidéki piz-
cliur Bíénterflleteken  a M. kir. Földtani Intézet, 
illetőleg a fúldraivelésügyi  miniszter mefcblii-
sftból  számos geolci|ţus bányageolORini felve-
teleket végez. A nyár folyamán  Uányal János 
tanár dr. Bcich Hugó és Vitális István fóisko 
lai tanárok, dr. Papp Simon, d". Löwy Márton, 
dr. Xantus János, dr. Wachner Hennk, dr. 
Pálfy  Mór m. kir. fógeológus  eszközölnek ba-
nyageológiai felvételeket. 
ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 

SZÉKELY ÉS RÉ11 
B Ú T O R G Y Á R A 
MAROSVÁSÁRHELY-BRAS SÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
Xloxaaplett Hálószoba beren-

dezések: t o i l e t t a l már 
400 

Hitelképes egyeneknek árfeleme 
lés nélkül r é s z l e t f i z e t e s r e  is. 

Óriási választék amerikai 
iroda berendezésekben, 
vas- es rézbutorok, sző-
nyegek, függönyök  es 
te l j e s m e n y a s s z o n y i 

= KELENGYÉKBEN. = 
— Mi jön be az ablakon ? Egy közeli 

várOfibau  történt a tanévi vizsgák idején. 
A .felsőbb  leányok- vizsgáztuk, egy kitii-

uóeu szép szóké bakfis  felelt,  a fizikából  vizs-
gáztatták. Valami fogas  kérdést kapott, uiert 
felelet  helyett mélytüzű szemeit tagra nyitva 
zavartan hallgatott. A Unitóuö segíteni akarta 
s ezt a „rávezető" kérdést kockáztatta meg: 

— No, Mariska, hát gondolkozzék csak, mi 
jön be az ablakon ? 

A leány tovább hallgatott, nem tudta ki-
találni. 

— Le... le... — segitett a tanilónő, de a 
a vizsgáló megint adós maradt a felelettol. 

A szőke mellett egy holló fürtü,  nagyon 
esinytalan leány ült. E pillanatban drukkoló 
társnőjének odasúgott valamit És a szóké fü-
lig pirulva, de megkönnyebbült .n mondta H : 

— Le... legény !... 
— Eijegyzos Székelyudvarhelvi Orbán 

Sándor eljegyezte Kóka Martuskát, Zsögödön. 
— A Központi kaveliaz megszűnt 

Folyó hó 16-án városunk egyik legregibb kávé-
háza, a Központi kávéház megszűnt. A régi jó 
időkben ez volt a legelső úgynevezett modern 
berendezésű kávéház városuukbau. Azóta azon-
ban modernebb, a mai kor igényeinek meg-
felelőbb  kávéházak keletkeztek uáluuk is. A 
Központi kávéház nem tudva haladni a kor-
ral utóbb mú" tisztán éjjeli kávéházzá alakult 
át. Szép lány, pezsgő és kártya volt az, a mire 
az üzletét fektette.  Természetesen ilyen cél 
mellett sokáig nem tarthatta magát, mikben 
most elkövetkezett a végzete es megszűnt to-
vább létezni. Mint értesülünk a kávéház helyére 
Nagy Kerenez törekvő fiatal  kereskedőnk üzlete 
kerül. 

— Van e csúnya nö a világon ? Ezt 
a kérdést Mark Tsvain, a hires humorista egé 
Bzt'U amerikai módra : kishirdetós utján oldotta 
meg. Az első hirdetése Így szólt, hogy keres 
fiatal,  független  elmés gazdasszonyt; a fófel 
tétel azonban, hogy a jelentkező szép legyan. 
Negyvennyolc óra alatt kóteaerhárumszáztizeu 
Itat ajáulaiot kapott. Második lürdctésébeu 
komoly, megállapodott gazdasszonyt keresett, 
akivel esetleg házasságra is lépne, de elengo 
dethetetlen föltételéül  kikötötte, hogy csak 
csúnya nő ajánlatára reflektál.  Három hétig 
mindennap szorgalmasan eljárt a lap kiadóhi-
vatalába, de erre a felhívásra  egyetlenegy uó 
se jelentkezett. Ebból tehát Mark Twaiu azt 
következteti, hogy nincs nő, aki csunyáuak 
tartsa magát. 

— Halalozasok. Mindszenti Benedek Ágos 
ton gyiroesbükki állami tanító f.  hó l'J-én 3(j 
éves korában elhunyt. A fiatal  derék tanító 
megbecsülhetetlen szolgálatot tett a magyar 
•ágnak, mint az Emke ratosnyai tanítója. Utóbb 
üyimesblikkre került, hol kitűnő bánásmódjá-
val és rátermetUógóvi'l az igazi magyar tanitó 
mrata képe volt. Halálát fiatal  özvegye, négy 
kis gyermeke és kiterjedt rokonság gyászolja 
A család a következő gyászjelentést adta ki: 
Alulirott a sziv legmélyebb fájdalmával  tudat 

juk, hogy a felejthetetlen  jó férj,  apa, testvér 
és rokon Mindszenti Benedek Ágoston áll. ta-
nitó életének 80, tanítóságának 14, boldog há-
zasságának 11-ik évében, hosszas és keresz-
tény türelemmel viselt betegség s a halottak 
szentségének ájtatos fölvétele  után az Urban 
folyó  hó lD-én d. u. ,'1 órakor elhunyt. Drága 
halottunk hült tetemeit julius hó 2l-éu d. u. 
4 órakor fogjuk  a róm. kath. szertartás szerint 
a helybeli temetőben örök nyugalomra helyezni 
s az engesztelő szentmise-áldozat 22-én d. e. 
10 órakor fog  az egek urának bemutatni. Is-
ten veled drága jó férj,  gondos apa, szerető 
testvér, fáradhatatlan  lelkes tanító, ki munkád 
gyümölcsét oly kevés időig ólvezéd. Uyiraes-
bükk, 1913 julius hó. Öav. Benedek Ágostonná 
szül. Élthes Anna felesége.  Kató, Ilona, Mar-
git és Etus. gyermekei. Benedek Lina férj. 
Bánfay  Lászlóné te tvére. Bánfay  László só-
gora ,s ezek gyermekei Margit, Endre, Domo-
kos. Élthes Endre sógora. Elthes András apósa 
Bartha Katalin anyósa. Bálás Dénes sógora. 
Balásné Élthes lika sógornője s ezek gyerme-
kei Mici, Bandi, Dini. 

— id. Üzv. Ferenczi Sándornó szül. Czikó 
Mária 70 éves korában, folyó  hó 17-én meg-
halt Csikcsicsóban. 

— Veszolyos a Romániába való uta-
zás. A két határszéli rendőrkapitány arról ér-
tesítette megyénk alispánját, hogy a romár'ai 
mozgósítás rendén a határőrzésre alkalmazott 
rendes határőr ezred bevonatott és Románia 
részéről a népfelkeléshoz  tartozó úgynevezett 
„milícia" alkalmaztatott. A határörzésben a 
milícia kellő gyakorlattal nem bírván, már is 
megtörtént, hogy a magyar-román határt át-
lépni akarók ellen a romániai határőr azon-
nal fegyvert  akart használni. Ily körülmények 
között megtörténik, hogy a magyar román ha-
tárt a rendes kilépési állomások kikerülésével, 
habár útlevéllel, vagy igazolvánnyal átlépni 
akarók kellemetlenségnek, vagy veszélynek 
teszik ki magukat. Az alispán felhívta  ennél-
fogva  a két reudezett tanácsú váro3 tanácsát 
és valamennyi községi elöljáróságot, miszerint 
tegyék közhírré azt, hogy a közönség a ma-
gyar-román határvonalaknak a kilépési állo-
mások elkerülésével való átlépéstől saját ér-
dekebeu tartózkodjék. Főképpen a turisták 
figyelmeztet  -ndők arra, hogy a határvonalak 
mentén kellő óvatossággal jarjauak. 

LX. te. 107. g-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is eludatul fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételáia az 1881. 
évi LX. t.-c. 10H. g-ában megállapított teltételek 
szeriut lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi julius hó 15-én. 
VÍTOS FERENC, 

végrehajtó. 
Szám 79/3—1913. 

Szám 4/7 — 1913. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattiit kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. g-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a Csíkszeredai K-rületi Munkásbiztositó Pénztár 
vég.ehajtatónak javára 2301 K .'ÍM tillér betegsegély 
és baleseti járulék tartozás és járulékai erejéig 1913. 
febíiiór  hó 28-án foganatosított  közigazgatási végre-
hajtás utján lefoglalt  és 3600 koronára becsült követ-
kező ingóságok, u. in. kereskedelmi fenyő  gömbfa 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek u lövatp'ból a helyszínén Balázs-
patakon Gyergyótölgyes község határában leendő 
eszközlésére 1913. augusztus 4 ík napjának délelőtti 
10 órája határidőül kifizetik  és ahhoz a venr»' szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hívatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. g-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-c. 108. Sábán megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi julius hó 15-én. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 

Szám 2.1; -1913. 
végrh. 

ÁRYÉRÉSI hIRDETMÉNY. 
Alattírt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

tc. 102. g-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
Csíkszeredai Kerületi Munkás biztosító Pénztár végre-
hajtatónak javára 1045 K «4 t' betegsegély jáinlék 
tartozás és járulékai erejéig 1913. évi január hó 
-! én foganatosított  közigazgatási végrehajtás utján 
lefoglalt  és ttOOO koronára becettlt ingóságok, u. 
m. kereskedelmi fenyőgömbfa  nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek u hivatalból a helyszínén 
Lapos havasban leendő eszközlésére 1913. évi 
augusztus hó 1-ső napjának délután 2 órája határ-
időül kíüizetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintdtt ingóságok ..zen árverésen az 1881. évi 

végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-c. 102. g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Munkás-
biztosító Pénztár végrehajtatónak javára 175 K 
98 fillér  betegsegély járulék tartozás és járu 
léka erejéig 1913. évi március hó 27-én foga-
natosított közigazgatási végrehajtás utján le-
foglalt  és 8G0 koronára becsült következő 
ingóságok u. m. : tehenek, kocsik stb. nyilvá-
nos árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a hivatalból a végrehajtást 
szenvedő lakásán Gyergyószentmiklóson leendő 
eszközlésérc 1913. évi julius hó 30-ik napjá-
nak délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik cs 
ahhoz venni szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá-
gok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-c. 
Í07. § a értelmében a legtöbbet ígérőnek becs-
áron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t.-c. 108. §-ában megállapított 
feltételek  szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi julius hó 15-én. 
VITOS FERENC, 

vigrehAjtt. 

Szám 198/2—1913. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattii t kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

tc. 102. g-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztár végre-
hajtatónak javára 44151 korona ÍR fillér  beteg-
segély és baleseti járulék tartozás és járulékai erejéig 
1912. évi október 5-én ós 1913. juuius lH-án foga-
natosított közigazgatási végrehajtás utján lefoglalt 
és 9373 korona 80 fillérre  becsült következő ingó-
ságok, ij. ui.: kereskedelmi I-rendii fenyődeszka 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a hivatalból végrehajtást szen-
vedő tú'észtelepén Gyergyótölgyes—Húgótünlján 
leendő eszközlésére 1913-ik évi augusztus hó 
~ ík napjáuak délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz venni szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak uiog, hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen az 1881. évi LX. tc. 107. g-a értel-
mében a legtöbbet ígérőnek beosáron alul is eladatni 
fognak. 

Az elét «'erezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-c. 108. g-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi jn'ius hó 16-én. 
VITOS FERENCZ, 

Szám 81/5—1913. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

tc. 102 g-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy 
a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztár 
végrehajtatnunk javára 4737 korona 41 fillér  beteg-
segély és baleseti jáiulék tettozás és járulékát ere-
jéig 1913. é\i április hó 11-én foganatosított  köz-
igazgatási végrehajtás utján lefoglalt  és 14200 ko-
ronára becsült következő ingóságok u. m.: keres-
kedelmi hántott fenyőgömbfa,  zsindely, deszka stb. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a hivatalból a helyszínén végre-
hajtást szenvedő Gyergyótölgyes Somljópataki 
fűrésztelepén  leendő eszközlésére 1913. évi augusz-
tus hó 4-ik napjának délutát»' 3 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. tc. 
107. g-a értelmében a legtöbbet ígérőnek hecs&ron 
alul is eladatni fognak. 
^ Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-c. 108. g-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi jô us hó 15-én 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 



3 . szám. S Z É K E L Y S É G oldal. 
Szám 807—1918. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alnlirt kikiíMütt bir. vígrclmjtú ezennel kiiz-

hírré teszi, hogy a ciikareicdai kir. járásbirúsúg-
mik 11113. ivi V. 721. számú végzést! tolytáu 
.1. ü. Ilr Heiuricli Siugoi ügyvéil által képviselt 
(.ieorg Schioht végrehajtató részéi.-, végrelmjtúst 
szenvedő ellen "281 korotlu 42 fillér  követelés s 
jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtia folytán 
alperestől lefoglalt  és 20113 koronája hecsUlt 
ingóságokra a c a i k a z e r e i l a i kir. járásbíróság 
i m a . évi V. 721. szánul végzésével a további el-
járás elrendeltet vén, annak az alnjt és felulfoglal-
tatók követelése erejéig is, ataenynyiben nzok ki-
elégítési jogot nyertek volna, végrehajtást szenvedő 
lakásán leendő megtartása határidőül 1013. rri 

július  hó 30-lk  uupján délután V*2 órája 
kitiizetik, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és 
pedig: bor, rum, festék,  fa  stb. a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés  mellett, sziikség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben ré-
szükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez-
déséig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kii 
lönben esak a vételár tölöslegére fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda. 1913. évi jtmius hó 22. napján. 
KERESZTES GYULA, 
kir. bírósági végrehajtó. 

(156—1913. szám. vgrh. 

Árverés i h i r d e l i n é n y . 
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-

hírré teszi, hogy a csikszeredai kir. járáshiróság-
nak 1913. évi V. ti 54. számú végzése folytán 
Fröchlich és Biró végrehajtató részére, végrehaj-
tást szenvedő ellen 144 K 30 tillér követelés s 
jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől lefoglalt  és H5U koronára beesült ingó-
ságokra a csikszeredai kir. járásbíróság 1913. évi 
Y. ti59. számú végzésével a további eljárás elren-
deltetvén, annak az alap- és telUlfoglaltatók  köve-
telése erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot 
nyertek volna. S z é p v í z e n a végrehajtást szen-
vedő lakásán leendő megtartása határidőül l iHÍI. 
évi  jillius  hó íi!l.  napján délelőtt  í>  órájit 
kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig: 
bolti áruk a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben ré-
szükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkez-
déséig alulirt kiküldöttnél irásbnu beadni, vagy 
pedig szóval bejeleuteui el ne mulasszák, uiert kü-
lönben esak a vételár tölöslegére fognak  utaltatni. 

Csíkszereda, 1913. évi juuius hó 25-ik napján. 
Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

SztVra 3 4 8 7 — 1 9 1 3 . ki. 1-2 

Pályázati hirdetmény. 
Cüikvtirmogye káazonalcaiki jiráaA 

Imn Caikmenaa&g községben m e g ü r e s e -
dett k ü z s é g j e g y z ö i Állásra pályázatot 
hirdetek s felhívom  mindazokat, kik 
e z e n ál lást e lnyerni óhajtják, hogy az 
1883 . é v i I. t. c. «. i l le tve az 1900. év i 
X X . t.-c. 3. § ában előirt képes í tésüket 
valamint eddigi működésűke t igazoló 
o k m á n y o k k a l fölszerelt  k é r v é n y ü k e t 
hozzám to lyó év i augusztus 5 ig adják 
be. E l k é s v e érkező kérések f igyelembe 
nem v é t e t n e k . 

J a v a d a l m a z á s : 
1. 1 6 0 0 korona fizetés. 
2. T e r m é s z e t b e n i lakás. 
3. 1 2 0 korona fuvar-  é s napidij 

áta lány. 
4. 4 0 korona irodai átalány. 
5. Magánmunkálatokért a szabály-

rende l e t i l eg megál lapí tot t dijak. 
Csikszentinárton, 1913. év i jul ius 

hó 19 éu. 
Bartalis Ágost, 

főszolgabíró. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikszenttainási küzbirt. e ladja Csik-

szenrtamás községházánál 1913. é v i 
augusztus hó 6 án d. e. 9 órakor 
kezdődő á r v e r é s e n a Csiktnegye Csik 
madaras II. rész k ö z s é g e határában l evő 
Barát nevű erde jének , mintegy 170 kat. 
hold területén 9 3 1 2 6 — 9 1 1 . sz. P. M. 
rendelette l k ihasználásra e n g e d é l y e z e l ! 
fenyőfa  ál lományát . 

A vágás területű a gyimesi ország-
úttól 18 k i lométe i , M. A. V. Oyiineskö-
zéplok ál lomástól podig 18 ki lométer 
távolban van. 

Az e ladás tárgyát képező faállomány 
törzsenként! b e m é r é s szerint ^1834 m' 
tiszta lucfenyő  é s 9 7 6 3 m 1 tiszta j ege -
nyefenyő  haszonfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 272.28!) korona, bá-
natpénz a kikiáltási árnak 10"/» a. l \ i 
használási időtartam 4 év. 

Az árverés é s szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alul i iott képvise lőj Miéi, 
továbbá a szépviz i (Csíkszeredában) a 
kir. j. erdőgondnokságánál rendelkezésre 
állanak. Az erdőgondnokságnál megte -
kinthető a rész le tes becslési munkálat is. 

Oly ajánlatok, melyek az árverés i 
é s szerződési feltételektől  e l térnek, vagy 
bánatpénzzel e l lá tva nincsenek, figye-
lembe nem v é t e t n e k ; utóajánlatok el 
nem fogadta  nak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
v e r é s m e g k e z d é s e előtt az árverező bi 
zottság e l n ö k é n é l nyújtandók be. A 
megajánlott ö s s z e g számokkal é s be-
lükkel is kiírandó, 8 az ajáulatbau ki 
fejezendő  az, hogy ajánlattevő az árve-
rési é s szerződés i fe l téte leket  t e l j e sen 
ismeri é s magát azoknak alávet i . 

Csikszenttamás, 1913. év i julius hó 
15-én. 2—2 

Tóth Lász ló , 
b. jegyző. 

Ba logh Ignác 
b. elnök. 

S z á u i : 2 1 6 1 — 1 9 1 3 ki. 

Hirdetmény. 
Felhívjuk mindazokat, kik a „Lóbe-

szerzéai", „Ruházat i - továbbá az „Ipar" 
alapból a folyó  évh«?n kiosztandó ösz 
töndijakat é s s eg^ lypéuzeket elnyerni 
óhajtják, hogy eziránti kérvénye ike t 
folyó  év i julius hó :51-ig alispán úrhoz 
mint az igazgató tanács e lnökéhez adják 
be, mert a később érkező folyauiodvá 
nyok nem fognak  figyelembe  vétetni . 

Csíkszereda, 1913. jul ius hó 10 éu. 
A városi t a n á c s : 

Hajnód Ignác. Dr. Kovács. 
polgármester b. főjegyző  h. 

Szám :*/»••—mi 3. 
Vcglll. 

ÁRVERÉSI III1 

* Alattirt kiküldött végr. 
te. 102. g-a értelmében ••/. 
Csíkszeredai Kerületi M ; . » 
hajtatónak javára 211 kon. 
rulék tartozás és járiil«"k.it 
hű 4-én foganatosított  k" 
utján lefoglalt  és 1000 kor 
ingóságok, u. ni.: keres!, i-
vános árverésen eladatnak-

Mely ál-verésnek a hr 
Gyergyószentmiklós váf-li 
leendő eszközlésére 1*.»1 :t. , 
utáni 4 ói áj a határidőül kit' 
számléko-.ók ezennel oly «' 
meg, hogv az érintett inc'-s 
1881. évi LX. te. H)7. S a 
igé -önek becsárou alul i -

Az elárverezendő irn; •• 
évi LX. t.-c. H»8. ü ábau 
szerint lesz kiflaeiondő. 

Kelt Csíkszereda, l'Jl.1. 

DETMKXV. 
hajtó az 1X81. évi I X 
•1 közhirré fc-szi.  hogy a 
biztosító Pénztár végre-
50 tillér betegsegély já-
erejéig 1913. január 
igazgatási végrehajtás 
uára becsült következő 
Iiui fenyögömbfa  nyil-

•atalból a helyszínén 
A tartozó Lóhavasbau 
lius 31-ik napjának dél-
iizetik és ahhoz venni 
negjegyzéssel hivatnak 
âjţok ezen árverésen az 
értelmében a legtöbbet 
-ladatni fognak, 
igok vételára az 1881. 
megállapított feltételek 

évi julius hó 15-éu. 
V1T0S FERENC, 

végrehajtó. 

— Eladó tégla , a l e g e l s ő m i n ő s é g ű , 
m i n t e g y 150 .000 azonna l e l a d ó ! — 
É r d e k l ő d ő k fe lv i lágos í tást  n y e r n e k a 
k iadóh iva ta lban . 

Szám »'»7/2—lt»13. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-e. 102. S-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénz-
tár végrehajtattalak javára 21 ül korona II tillér 
betegscgély és baleseti járulék tartozás és járu-
lékai erejéig 1918. évi junius hó 18-áu l'oganato-
sitolt közigazgatási végrehajtás utján lefoglalt  és 
"»400 koronára becsült ingóságok u. iu.: kereske-
h'lmi hántott fenyögömbfa  nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a hivatalból a helyszínén 
Nyerges sarkon és Nyerges alatti rakodóban ((iyer-
gyószentmiklósi határ) leendő eszközlésére 1918. 
évi julius hó 31-ik napjának délelőtti 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. g-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is eladatni lógnak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára 1881. évi 
LX. t.-c. 108. ij-álmn megállapított teltételek szerint 
lesz kilizeteudö. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi julius hó 15-éu. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 
Szám 828/8—1912. 

végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a Csikszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénz-
tár végrehajtatónak javára 1263 korona 33 tillér 
betegsegély és baleseti járulék tartozás és járu-
lékai erejéig 1912. évi december hó 20-án foga-
natosított közigazgatási végrehajtás utján lefog-
lalt és 500 koronára becsült következő ingóságok 
u. m.: l drh. pénzszekréuy tartalmával nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a hivatalból végrehajtást szen-
vedő lakásán Gyergyószentmiklóson leendő esz-
közlésére 1913. évi julius hó 30-ik napjának dél-
előtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árve-
résen az 1881. évi LX. t.-c. 107. §-a értelmében 
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-c. 108. §-ábau megállapított feltételek 
szerint lesz kitizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi julius hó 15-én. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 

Sz. G7G—1913. végrh. 82. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirott bir. végrehajtó az 1881. évi LX. 
t. e. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a csikszeredai kir. járásbíróságnak 1913. 
évi V. 870. számú végzése következtében 
dr. Német Aladár ügyvéd által képviselt Köny-
ves Kálmán javára 11-4 K sjár. erejéig 1913. 
évi május hó 28-án foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  ós 730 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m.: bútorok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszeredai kir. járás-
bíróság 1913 évi V. 87»! számú végzése foly-
tán 11") korona tőkekövetelés, ennek 1912. 
évi juuius hó 1 napjától járó 5* 0 kamatai, Vg0/» 
váltódij és eddig Összesen 09 K 00 f.-bun  bírói-
lag mar megállapított költségek erejéig I) e 1-
u é n végrehajtást szenvedő lakásán leendő 
eszközlésére 1913. e v i j u l i u s h ó 3 0 - i k 
napjauak d . u. 4 oraja határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t. c. 107. és 108. §-a értelmé-
ben készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígé-
rőnek, szükség esetén, becsárou alul is elfognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezeudó ingóságo-
kat másek is le és felülfoglaltatták  s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t. c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elreudeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi junius hó 30. 
uapjau. M o l n á r S á n d o r , 

kir. bir. végrehajtó. 
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ügyes fin,  ki legalább a közép-
iskola 2-ik vagy 3 ik osztályát jó 
eredménnyel végezte, V á k á r L., 
könyvnyomdájában, Csíkszereda. 
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Faeladási hirdetmény. 
A csikjiuflfalvi  köibirtoko sn^ etailj.i 

Csikjenöfalva  községházánál 1913 e v i 
augusztus hó 16 an delel 3tt 9 óra-
kor kezdődő árverésen a Csikvárme-
gye Csikmadaras II. rész községe ha-
tárában levő llosszulmvau—Sikló nevll 
erdejének mintegy 21 kat. liold terü-
letén rendkívüli kihasználásra engedé-
lyezett fenyfifaállomúnyát. 

A vágás területe a gyimesi ország-
útiéi 1!) kilométer, a máv. gyimeskö 
zéploki állomásától pedig 19 kilométer 
távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
tflrzsenkénli  bemérés szerint 20 - 28 ig 
S3Ü, 30—40 ig 2157, 4 2 - S 0 ig 21U6, 
összesen 5159' iueter gömbölyű tiszta 
haszont'át tartalmaz. 

Kikiáltási ár 41277 korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak 10" 1 a. Kihasz 
nálás időtartama 1 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a szépvizi m. kir. járási erdő 
gondnokságnál rendelkezésre állanak. 
Az erdógondnokságnál megtekinthető a 
részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
báuatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe uem vétetuek; utóajáulatok el 
nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók bo. — 
A megajánlott összeg azámokkal és be-
tűkkel is kiirandó s az ajánlatban ki-
fejezendő  az, hogy ajánlattevő az árve 
rési és .-zeiződéEi feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Csikjenöfalva,  1913. évi julius hó 
10-án. 
Szopos Ferenc, Bálás János, 

bírt. eliiíik. jegy*". 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen lintnau tüdő- ós mellbetegaégoknél. enyhiti a ka-
turust, megszünteti a fájdalmat  okoso köhögést. TorokgyuludáHt, 
nkedtséget és gégebajokat megszűntet, valamint lázt, különösen j<> 
Imtáxu gyomorgörcs és koliki» ellen. Üyógyhatásu aranyér es altesti 
bántalmaknál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti az ernósz-
t.'m Kitűnően bevált fogfájásáéi,  odvas fogak,  szajbüznél, valamint 
uz üss/es száj- és fogbetegségek,  bQífögés  ellen, megszünteti a száj 
vj,gv gvomortól ercdö bűzt Jó hatású pántlikngilts/tanal. Meggyógyít 
n:ii.'<leu seb.t. s-lihelvt, orbáncot, láztól ere-b. hólyagot, kel «st, H/A-
:t ob *ö', égéei sebeket, megfagyott  tostrészeket, vart és kiüt 
l'tllbántulmak ellen kitűnő hatású Min ién háznál különösen Influenza, 

kolera vugy más járványoknál kéznél legyen. 
írjunk: Thierry A. Őrangyal gyógytárának Pregrad.i, 

Rohitseh mellett. 
12 kis vagy 6 dupla  vagv 1 nagy sepicialQveg  5 60 korona. 
Nngyobb rendelóseknol jelentokeny arongedraeny ! 

Thiorry A. gyógyszerész egyedül valódi Centifolia-kenöcse. 
Megakadályoz s megszüntet vérmérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak-
rabban feleslege-  • tesz. Használatos gyerekágyas nőknél fájó  emlők, 
tejnieginditás, rekt Jés, cmlŐkeményedés ellen. Orbáné., feltört  lábak, sebek, 
dagadt végtagok, csontssu, fekélyek,  ütés, szúrás, lövés, vágás vagy zúzó-
dás által okozott -.-beknél kitűnő gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-
lítására mint: üveg. szálka, por. sorét, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 
képződmények, valamint rák ellen, féreg,  rothadás, körömgyülés, hólyag, 
egesi sebek, ho-szu betegségeknél előforduló  fülfckvésnél,  vérkcléseknél, 
túlfolyásnál,  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-
tárában. Nagyban Thnlinayer és Seitz, Kochmeister Utódai, Radanovits Testvérek 

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

b*. R«M>»f>  »u«f».í-

Thomasjchlacke 
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ŐSZI TRÁ6YÁZÁS! 

T H O M A S S A L f l K 
A legjobb és legolcsóbb foszforaavaa  műtrágya! Óvakodjunk a liaaiiaitúsoktól! 
Csak akkor valódi, ha ilyen zsákba van és eredeti ólomtár van rajta. 
M i n d e n z s á 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 ! 

KALMÁR V I L M O S 
a Ttiomasphosphatfabriken  Boriin, v e z ó r k é p v i s o l ö j e 

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

itt ?éllffl. 

A csíkszeredai állandó 
Edison jVlozgószinházban 

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

n m i ü i n i e ^ í ^ ^ ^ i ^ ^ i i & ' - t á i ^ 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

DIESELMOTOROK 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Benzin os nyorsolajos cséplő 
garniturak, mng inj:írui al is. 

Meglepő ujdonangl Meglepő újdonság! 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  visbefeoskendosés 

és kompresszor nélkül. Gellért Ignácz és Tsa 
mérnöki iroda 

B u d a p e s t , V., Koháry-utca 4. 
Saját érdekében kérjen ajánlatot! 

X/aptulajdonos: Dr. GAAL ENDKE. 

Óvakodjunk i 

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

Oroszlán Mentho1 S ó s b o r s z e s z t 
a háziszerek királyát. 

Kapható 44 fiit.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. 
Pőelárusitás: 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 
az „ATTILÁHOZ". 

Csikszei i tuiá i tonbaM e s T u s n á d f ü r d ó n . 
''auz. kiixzvé 
hlil lajúa, inon 
továl.W ln.l,'. 
Mentből Síihl, 
alkalmazunk, 
általánoa gyp 
Turoklájta. i 
Mentből Siiali 

eletekbe 
Mimleu rgvi. 

dik r, 

I [öltBífiláűüliíiUL  . JS 

reuma, «Wtâ, „y, al,,,, oldalazunk, kerc»zt™o.,tby,U, derékold.1. vagy 
' W ' : — v , • • « , „ „ o k 4. ujjak, görea^ 

„ l ;--V bajok azonnal envl,ütnek az Oroaztán 
rfSi  7v '"° " " «""W* *KV borogatást 
t T n . "'"""«f  Nb«lttk id,s,«»i)ţ. I,igya,Itaig kim,.ruítaíg 
. Z i , Z 7 ' 7 : " « Oroatlán 
Î S t | k, I "f  " 'r^'rH'-l Eg«r 
>™t«2 - - l 'T "z.' ro"1»" hangnálva. 
t ' Z S ' u ^ n r , S , , k ''á'airat tanuako-
•>"» az (IroHzlan M„nlhot Siaboraaeax az .inbíiiaég jótevSie 

.K)-r,2 ' ' 
fîă]  í ̂ "iöfgj  (aÍBjg) (eijHfi 

Nyomatott Vák4r L. könyvnyomdijábu, CsikuwwUT 


