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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megfutott a vezér, 
Ellenzéki lapok és népgyűlési szóno-

kok nagy előszeretettel szokták magukat 
„küzdőeílenzék" néven nevezni. Pedig jó 
nagy ideje már, hogy legföljebb  csak 
önmagukkal küzdenek. Mert azt csak nem 
lehet komolyan küzdelemnek nevezni, 
hogy a virloskodó legény nagy hányi-
vetiséggel birokra hiv ugyan valakit, de 
még a tájékát is messzire elkerüli annak 
a helynek, ahol ellenfele  tartózkodik. — 
lJedig szakasztott ilyen nevetséges mó-
don viselkedik a magyar .küzdő ellen-
zék", kivéve most már belőle valaineny-
nyire az Andrássy Gyula pártját, mely 
érezve a maga helyzetének fonákságát  és 
tudatában annak, amit Apponyick nyiltan 
szemükbe is mondottak Makón, hogy a 
választó közönség nem helyesli a passzív 
rezisztenciát, az őszi ülésszak első napján 
bement az országházba. Azaz, hogy be 
is ment, meg nem is és ezzel talán még 
nevetségesebbé vált, mintha kívül maradi 
volna. Mert se bent, se kint, mint az 
ajtóküszüb az nagyon komolytalan álla-
pot oly neves multu polilikusra, mint 
Andrássy. Komoly férfinak  nem illik tré-
fát  űzni a nemzettel és a parlament mél-
tóságával. És igy joggal mondhatta Tisza 
Andrássyról, hogy aki a tisztességes po-
litikai vitatkozás alapelveiről ilyen téves 
fogalommal  bír, az azt a hitet ébreszti a 
nemzet közvéleményében, hogy megszö-
kik a kritika elől és nem mer kiállani 
komoly mérkőzésre. 

Amita .küzdő" ellenzéknek Andrássy-
párti szárnya cselekedett, az éppen csak 
olyan hősi tett volt, mintha a hadviselő 
fél  rohamot intézne ugyan az ellenséges 
vár ellen, de csak egyetlen patronja van, 
az ellövi, és azzal megfutamodik,  mint 
Zalán az alpári sikról. Ez fölöttébb  nagy-
idai módja a hadakozásnak. De azért 
tagadhatatlanul még ennek is van vala-
melyes tanulsága az ellenzékre is, meg a 
munkapártra is. Demonstrálva lett ország-
világ előtt, hogy az ellenzék bemehetett 
a Házba, szónoka elmondhatta, amit 
akart, s bemenetelében, se kivonulásában, 
se beszédében senki meg nem akadá-
lyozta, tehát szemmel láthatólag vége lett 
annak a hazug mesének, hogy az ellen-

zék ki van zárva a parlamentből, vagy 
hogy ott bármiképpen akadályozva lenne 
jogai kötelességei teljesükében, hiszen 
Andrássy bent volt, beszélt. A legna-
gyobb figyelemmel  hallgatták. És ezzel 
igazolva van a többség magatartása, mely 
mindig azt vitatta, hogy az obstrukció 
rákfenéjének  kiirtása után az ellenzék 
előbb-utóbb önmagától visszatér a tisz-
tességes parlamenti formák  használatához, 
mert rákényszeríti erre az események kér-
lelhetetlen logikája és a választó polgár-
ság mind hangosabban megnyilvánuló 
akarata. Ha kezdetben csak igy részié 
tekben és igy Zalán futását  játszadozva 
is, de utóbb mégis az egész ellenzék ott 
lesz a Házban. Mert mást nem tehet, 
mert máskép öngyilkosságot követ el. 

Az idő mindent meghoz. Addig is 
azonban, és ezt nagyon bölcsen, jogosan 
és a nemzet közvéleményének tapsaitól 
kisérve mondhatta Tisz;i István ,1 munka-
pártra hárul, hogy még egyedül is telje-
sítse azt a hivatást, amelyet a nemzet rá-
ruházott. Ha mások nem teljesitík a fel-
adatnak reájuk eső részét, arra a munka-
pártnak nem lehet az a válasza, hogy 
akkor tehát ő se teljesiti. Igy van, igaza 
van a miniszterelnöknek. Furcsa lett volna, 
ha Árpád vezér, mikor Zalán megfuta-
modott abba hagyta volna a honalapi 
tásnak és az ország d >lgai rendezésének 
további munkáját!... 

Vigadó végleges 
szik most már befejez, 
dolog ugyanis, hogy 
megépített kérdés ör, 
volt a közgyűlési tea 
embere k, akik azt s 
egyszerűen lerombol 
csakhogy többet ne i 
a rossz ausspíciumok; 
értesülünk, a Vigadó 
megyére igen kedvez 
Ugyanis a nagytérén 
geinek kivételével 
céljaira alakittatik át 
hosszabb szerződéssé 
miniszternek lesz ki.i 
nagyteremre a esik 
egyesület tett ajánlat, 
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rendezése ugy lát-
[ nyer. Tudvalevő 
a szerencsétlenül 
'S tengeri kigyój.i 
iiek. Voltak olyan 
ették volna, ha 

íja a vármegye, 
ssen rá. Ezeknek 

„ dacára is, amint 
i'dése most a vár-
megoldást nyert, 
és mellékhelyisé-
erdészeti hivatal 
és költséggel s 

t földmivelesügyi 
. A megmaradó 
redai szinpártoló 
— Előterjesztette 

ugyanis, hogy a vármegye magánjavai 
gazdasági helyzete nem engedi meg most, 
hogy a megszavazott 400,000 koronát a 
kultúrpalotára kiadja, éppen ezért erről a 
tervéről tegyen le és kevés költséggel a 
mostani nagytermet és mellékhelyiségeket 
alakitsa át modernné és a szinpártoló-
egyesület 15 éves szerződéssel évi 2000 
koronát ezért fel  is ajánlott. Ugy értesü-
lünk, hogy a magánjavak vezetősége 
helyesnek találta a Vigadó e részének 
megoldását és ilyen értelemben foglal 
állást annak rendezése ügyében. A szin-
pártoló-egyesület pedig elhatározta, hogy 
az átalakítási tervek megkészitésével Me-
gyaszay budapesti színházépítő műépítészt 
bízza meg, mert ugy akarja, hogyha már 
a Vigadóban még egyszer utoljára beru-
házást eszközül a vármegye, akkor legyen 
az legalább értékes, hasznos beruházás. 

Szabályrendeletünk a lőfegyver-
tartásról és közbiztonságunk. 

Évtizedes panasz nemcsak várme-
gyénkben. hanem az egész székelyföldön, 
hogy közbiztonsagunk szétzüllött, a túl-
ságos mértékben pálika ivásra vetemedett 
székely faj  a bűncselekmények óriási 
tömegét ontja a bíróságok elé, s hogy 
igen sokszor a lelketlen vezetők rossz-
indulatú izgatása folytán  az uri osztály-
nak testi épsége sincsen megvédve. 

Ezeken az állapotokon segíteni kizá-
rólagosan a közigazgatás kötelessége, mert 
az igazságügyi szervezet, a bíróság csupán 
az eléje tárt kérdésekben a megtorló el-
járást gyakorolja, számottevő preventív 
eljárást soha sem végez. Ezeket az álla-
potokat belátta vármegyénk vezetősége 
már régen és gondoskodott is arról, hogy 
egy vármegyei statútummal a meglazult 
közrendet Csikvármegyében helyre állítsa. 
Éppen ezért 1907. évben szabályrende-
letet alkotott a „lőfegyvert  artds"-ról, 
s annak jóváhagyását esztendőről-eszten-
dóre sürgette. A belügyminisztériumban 
az az álláspont uralkodott éveken át, 
hogy ezt a kérdést, mint országos kér-
dést egyöntetűen országos statutummal 
kell rendezni és éppen ezért nem hagy-
ták helyben a vármegyék szabályrende-

A legjobb ée • lejtarto.abb dróUzala» lampa. 
Húzott irótizillal 75'/. árammeotakantae. 

Kapható villanyszerelési ihletekben, villanytelepeken és s 
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léteit, hanem országos szabályrendeleten 
dolgoztak. Mos itgv látszik ezt az állás-
pontot elejtették, mert a belügyminiszter 
szeptember végén jóváhagyva leadta a 
vármegyének ezen szabályrendeletét. 

És ezzel a csikmegyei közéleti álla-
potokban egy uj rend kezdődik. Mert a 
mig eddig minden összejövetelnél egy-
egy puska, avagy pisztoly volt eldugva 
vagy a szekérderekába, vagy a ködmön 
alá, a mit azután szükség esetén igen 
könnyen elölehetett rángatni, ezután ennek 
vége lessz. kimondván a szabályrendelet 
azt, hogy .Csikvármegye területén bár-
minemű lőfegyver  (puska, pisztoly, forgó-
pisztoly, flóbert)  tartásához engedély szük-
séges, a mely engedélyt a községekben 
a járási főszolgabíró  r. t. városokban a 
renoórkapitány adja meg." Ma tehát 
semmiféle  lőfegyvere  senkinek nem lehet 
a nélkül, hogy azt a hatóság ne tudná, 
és amennyiben mégis jelenleg vannak, s 
azokra az engedély rövid idő alatt nem 
szereztntik meg, azok elkoboztatnak. 

A hatóság pedig köteles engedély-
kérésnél, lelkiismeretes vizsgálat tárgyává 
tenni a fegyvertartás  szükségét és nem 
adhatja azt akárkinek, véleményem szerint 
pedig a fegyvertartás  egyetlen egy falusi 
legénynek és urfiskodó  iparosnak sem 
szükséges, s igy azoknak engedély ilyenek 
szerzésére nem is adható. - A hatósági 
személyek, mint mezővédek és erdövédek 
minden év január 1-én hivatalból láttat-
nak el ily engedélyekkel. 

Azt sem lehetséges ezután, hogy titok-
ban fegyvert  vásároljanak, mert ugy a 
főszolgabirák  és rendőrkapitányok, mint 
a fegyvert  áruló kereskedők nyilvántartást 
vezetnek ugy a kiadott engedélyekről, 
mint az elad'ott lőfegyverekről,  a mely 
nyilvántartásokat a hatóság bármikor meg-
tekintheti, úgyhogy Csikvármegyében a 
hatóságnak tudomása lessz arról, hogy 
kinek van lőfegyvere  és kinek nincsen. 
Sőt a kereskedők nemcsak az eladott 
fegyverekről,  hanem a töltények, hüzlik, 
puskapor eladásáról is nyilvántartást tar-
toznak vezetni. 

Ezekhez a szigorú rendelkezésekhez 
most természetesen a hatóság szigorúsága 
szükséges, a szabályrendelet erélyes vég-
rehajtása és akkor rövid időn belül meg-
változik Csikvármegye közbiztonsága. 

Dr. Gatil  Endre. 

A vármegyei pénzek elhelyezése.*) 
A péuzviszonyok mostohaságát semmi 

sem jellemzi amijira, mint az a ttlle 
kedés, ami a vármegyei közalapok és 
árvapénzek ellr-lyezése körül folyik.  A 

•) A beküldött . ikket leközöljük, azonban 
nem ériünk mindenbon egyet annak tartalmá-
val. Legkiváltképp a pedig azzal nem, hogy 
a vármegyék most vonják «I a helyi intéze-
tektől a betétet, mosi, amikor igen sokat azok 
közül ezzel az elvonással igen kellemetlen 
helyzetbe sodornának. — Ha már a pénzeket 
annak idején itt helyezték el, azokat itt is kell 
tartani mindaddig, amig a normális hitelviszo-
nyok helyreállanak s akkor azután lehet a 
közelmúlt tapasztalatain okulva azon gondol-
kodni, hogy vajou helyes-e a közpénzeknek kis 
pénztáraknál való elhelyezése, vajon nem igé 
nyel-e több óvatosságot a közpénzek kezelése 
Van azouban a közleménynek egy igazsága. 
M ez nem más, minthogy a vármegyék olcsó 
pénzéivel a legtöbb esetben uzsora folyik. 
Ugyanis a pénzintézetek ajánlatokat tesznek 
a vármegyének és pedig rendesen 4—ü°l0 ig 
Ígérnek a bet tek után. A vármegye közpén-
zeit igy azután hol 4'VkaI, 4'V', u és legjobb 
esetben ")' „ mellett elhelyezi. Kunek dacára 
ezeket az olcsó pénzeket a bankok legkeve-
sebb 10>-ra adják ki, de némelyek 14 sót 
ltiű o ot vesznek utanua. Mondván, hogy a pénz 
megdrágodott, a bank is 8»/,-ban kapja, azután 
jönnek még az üzleti költségek és a nyereség 
nem leliet tehát oli-óbban adui. iis megfeled 
kezoek arról, hogy nem mindenki olyan sza-
már, hogy egy szóra elhigyje azt. hisz a vár 
megye pénze mézis csak 4—5°/0-os pénz, a 
többinek a titulusa dalt tehát ezen 8—10° 0-ot 
nyerni nem tisztességes üzlet. [ízeket a pénze 
kot tehát olcsóbban kellene kiadni — hogy 
hogyan, az alaki kénlés — vagy pedig a be-
téti kamatot a pénzviszonyokkal parallel vál-
toztatni kellene, hogy ha már a gazdasági 
helyzet olyan, hogy a tőkének nagyot kell 
nyernie, akkor nyerjen valóban az, a kié a tőke, 
jelen esetben az alapok, az árvák stb. Avagy 
pedig a pénzt nem kell a vármegyétől előre 
megállapított kamat mellett fogadni  el, hanem 
függővé  kell lenni az osztrák-magyar bauk 
kamatlábjátől. Szerkesztő. 

vármegye mindig jó hitelforrás  volt a 
nyerészkedő pénzintézetek részére. Egy 
kis főispáni,  vagy alispáni protekció rö-
videsen elintézte azt, hogy vájjon az 
árvák pénze, vagy az ehadó alap hol 
gyümölcsözzék. Amikor pénzbőség volt, 
nem is igen törődött vele senki, hogy 
melyik takarékpénztár liizik nagyra az 
árvák pénzébOl, melyik takarékpénztár 
szed 10—12"/« ot azután a pénz ultin, 
amely az árváknak legfeljebb  3 per-
centet jövedelmez. A mostani szomorú 
körülmények között azonban, amikor a 
hiteligények tu!ou tu! megnőttek, a pénz 
ellenben elbújik a páncélszekrények 

ílegmélyére, méltán érdekelhet minden 
kit, hogy vájjon az olyan pénzek, nme 
lyeket természetszerűleg a közérdek 
javára kellene kamatoztatni, továbbra 
is egynehány hangadó vármegyei kapa-
citás amúgy is bőséges jövedelmeit s;-
gitik-e szaporítani, vagy nem. 

Valóban méltán érdekelhet minden-
kit, hogy az árvapénzekböl és a vár-
megyei közalapokból mennyit fognak 
elhelyezni a hitelszövetkezeteknél. Az 
önzelle ül működő hitelszövetkezetek 
ugyanis, különösen azok, amelyek nz 
Országos Központi Hitelszövetkezet kö-
telékében működnek, a széles népréte-
gek javára munkálkodnak, a támoga 
tásra leginkább rászoruló alsóbb társa-
dalmi osztályok hiteligényeit elégítik ki, 
ami más szóval annyit jelent, hogy a 
közérdek szolgálatában állnak. Adnak 
olyan olcsó hitelt, amilyent csak adhat-
nak. A hitelnyújtásból nem nyerészked-
nek, ámde a legnagyobb bajuk az, hogy 
eddig az úgynevezett közpénzek csak 
igen ritkán kerültek elhelyezésre a hi-
telszövetkezeteknél, holott a közpénz 
a maga olcsóságánál fogva  egyenesen 
hivatva van arra, hogy minél mélyebbre 
leszorítsa a nyerészkedő pénzintezetek 
kamatlábát s élénkítse a pénzforgalmat, 
auiely a modem felfogás  szerint alapja 
a gazdasági jólétnek, mozgatóereje a 
gazdasági előrehaladásnak. 

A közé.dek szempontjából egyenesen 
követelni kell tehát, hogy a vármegyei 

A „SZEKELYSEG" TARCAJA. 
Percmutató. 

Nincs már semmi ötletem 
Fáradt vagyok, álmos .. 
.Amig szivarom elég 
Vár a puha vánkos. 
Fújom szerte a. füstöt. 
Messze a magasba: 
Vájj' hányan születhettek 
Most, e pillanatba... 

Múlrai  /•'•  )•< /„•  h.'h. 
A franciák  és a konyha. 

Cseveges 
Mulatságról, lakomáról lévén szó, ma-

radjunk a jóétvágyu embereknél Franciaor-
szágban. 

Bizony, a régi franciák  szerették a teritett 
asztalt. 

Rabelais mester fejezeteket  szentelt az 
evés-ivás gyönyörűségének ; Scarron mint irja, 
mennyei napokat élt a hizlalt kappanjairól hires 
Mansban: Boileau gyöngéje a szépen rende-
zett lakoma volt; Voltaire elmésebbnek érezte 
magát evés közben. A modernebb mesterek 
is, Balzac, Duraus Pere, Victor Hugó, (îaut er 
élvezték a jó evés-ivást, pedig ugyancsak tud-
tak di-laoznl és dolgoztak. 

Az Ivók között a legjelesebb belle four-
chei'-: Oumas volt. 

Ebédlőjének asztala mellett épen olyan! 
hatalm i ;t\ágyu, mint amilyen dus és pazar 
faotaziáj-j  Íróasztala mellett. De nemcsak az 

ebédlőben tett ki magáért, megállta helyét 
fényesen  — a konyhában is. írói talentumára 
uem volt olyan büszke, mint amilyen jó sza-
kácsnak tartotta magát. És az is volt. Jele-
sebb esetekben rendesen maga főzött  vende-
geinek. Olykor > vendéglőben is betekintett 
a konyhába, hog\ segítsen a szakácsnak. Frakk-
ját levetette, fölgyürte  ingujját s parancsolga-
tott, mint vihar an. a parancsnoki hídján, a 
hajóskapitány • 

— Ide a sót I... Hamar: borsot!... A sáf-
rányt ne feledjétek!...  Azt a szeletet meg 
kell forgatni!  Fahéj van benne V... Vihetitek ! 
Szaporán ! 

Ha ízlett a/, étel: mintha remekmüvet irt 
volna! 

— üh, a konyha! — mondotta gyakran,— 
az tudom ny, művészeti Ka az emberi tu 
dás eme hasonlíthatatlan fajtájában  éppen az 
a legszebb : hogy bármiből alkothatunk. Spa-
nyolországban. 'gy háromhónapos utazás al 
kalmával, meglettem útitársaimmal a salátát 
ecet- s olaj mJkül, ugy hogy hazaérkezvén 
soha ecetet s olajat a salátára nem öntöttem. 
Ez a remekmii . Es mindennap tanul az em-
ber. T avaly például, véletlouül lődöztem föl 
Algírban a bőril.en sült tengeri nyul művé-
szetét. 

I.átta, mint sütik az arabok, két halom 
parázs között, lióriben a birkát, mint a gesz-
tenyét... megpróbálta s Igy sütőn nyulat. A 
kísérlet sikerült s a pecsenye Ízlett pompásan 
mindenkinek. 

Ha valaki le akarta kötelezni: valami 
konyhareceptet kért tőle. 

Egyszer — beszélte Kerry — egy szép 
asszony kérte, tanítaná meg a nápolyi maka-
róni elkészítésére. Dumas utálta ezt az ételt 
s elkészítési módját nem ismervén nagy za-
varban volt. Szakácsi becsülete volt kockán, 
futott  a recept után. Hallotta, hogy Hosiui 
szereti a nápolyi makarónit, őt kereste fül. 
ltossini maghivja villásreggelire : éppen maka-
róuit találnak !... Találtak is. Dumas azonban 
bármit erőlködött, nem tudta lenyelni... lirre 

ossiui megneheztelt s kereken megtagadta a 
receptet. Dutuas busán tért haza. Szerencsére 
útközben találkozott a hires énekesnő, Kistori 
férjével,  Üdel ürillo márkival. 

— Az ég küldi önt. kedves barátom I 
A márki megtanította, mint készül a ná-

polyi makaróni. 
Balzac, a Comédie Humaine halhatatlan 

Írója szintén szeretett jól enni. 
De uem pecsenyét, a gyümölcsöt sze-

rette. 
Szeme ragyogott, ajka reszketett a gyö-

nyörűségtől egy kosár szép körte vagy őszi 
liaraek láttára... l'is amikor evett nem beszélt, 
élvezte testestestól-lelkestöl az evést. 

Ks, csodálatos, éppen mint a gyümölcsöt, 
ugy szezette a finom  borokat. Jeles borai vol-
tak s vendégei sem maradtak mindig józ .non. 
Uozlan emlékezik meg egy lialzac-féle  vacso-
ráról. Valami muszka utazó tévedt be Bal-
zachoz, vendégséget rendezett tiszteletére s 
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alapok és árvák pénzéből, minél több 
jusson el gyümölciöztetég végett a hi-
telszövetkezetekhez. Követelni azonbau 
igen könuyü, de a dolgot megvalósítani 
nagyon ueltéz. A vármegyékben sem a 
közvélemény az ur, liauern a főispán, 
alispán. Ezeknek a mindenható akarata 
szabja meg azt, hogy a közpénzeket ki 
és milyen pénziutézetek gyümölcsöz 
tessék. 

Igaz  ugyan, hogy a lentebb  emii-
tett  notabilitásoknak  van egy olvan 
fölöttes  hatósága,  amelyet  respektálni 
tartoznak  és  respektálni  szoktak.  Hz 
a fölöttes  hatóság  a törvényhatósági 
közgyűlés.  Sajnos azonban, hogy ez 
a felettes  hatóság  sok száz-fejü  s min-
den fej  másként  gondolkozik,  másként 
érez.  ügy kis igyekezettel  azonban a 
vármegye törvényhatóságát  is rále-
hetne birni  arra, hogy a mostani  ne 
héz  viszonyok között  inkább támogassa 
a közérdeket,  mint  a nyerészketlő 
pénzintézetek  privát  érdekeit. 

A törvényhatósági  bizottsági  ta-
gok között  ma már nagyon sokan 
vannak olyanok,  akik valamely  al 
truisztikus  szövetkezet  vezetésére  vál-
lalkoztak.  Ezeknek a feladata  az, hogy 
megindítsák  a mozgalmat  és  a tör-
vényhatósági  bizottságban  többséget 
szerezzenek annak az elvnek,  hogy 
jövőben  a közpénzek  csak a köz ja-
vára gyümölcsözhetnek.  Szinte  felhá-
borító  az, hogy egynémelyik  várme-
gyei közgyűlés  milyen  lagyosan  ta-
gadja  meg a hitelszövetkezetek  abbeli 
kérelmét,  hogy a vármegyei  alapok 
s árvapénzek  ha nem is egészben,  de 
legalább  részben  a szövetkezeteknél 
találjanak  elhelyezést.  Hiába  ad  ki a 
belügyminiszter  és  a pénzügyminisz-
ter rendeletet,  amely a vármegyék 
ügyeimébe  ajánlja  a szövetkezetek 
közérdekű  munkáját,  a rendeletnél 
mindig  nagyobb ur szokott  lenni  a 
helyiérdek.  Ezt  az önzést  kell  leigázni 
az érdektelenek  szervezkedésével,  ez 
ellen  az önzés  ellen  kell  felvenni  a 
harcot a törvényhatósági  bizottság 

ama tagjainak,  akik i>i:i>-rik,  liogv 
milyen  tevékenységet  I  n-nek ki a 
hitelszövetkezetek  s m fejthetnek 
még  ezután ha közeit1  < engedjük 
azokat  al  olcsóbb pénzI  rásoklioz 

H Í R E K . 
— Uj ügy ved. Dr. Un̂  Dezső, a ma-

rosvásárhelyi ügyvédi vizsgál í i/.ottság előtt 
az ügyvédi vizsgát letette. Az uj ügyvéd iro 
dáját Gyergyószentmiklóson ii , i meg. 

— Házassag. K. Nagy i pád a maros-
hévízi szolgabírói kirendelts.'. uzetője folyó 
hó én vezette oltárhoz Gin omuzzi Lenke 
urleányt, özv. Giaccorauzzi Vi lioné urasszouy 
leányát. 

— Gyémánt lakodalom. Ritka áldásban 
részesült szárhegyi Csergő '/. :. t feleségével 
Gáspár Évával együtt. Vasárn ap ültek házas-
ságuk 00. évfordulóját.  Az életerős házaspárt 
70 unoka és dédunoka vette körül. Péterffy 
plébános fényes  mise után megható beszéd-
ben éltette a gyémáutlakodalmasokat. A szár 
hegyi polgárok szives ünnepi--beu részesítet-
ték a ritka kort elért házasokat. 

— Az iskolák a gyermokszaoatoriu-
mert. A beteg gyermekekről való gondosko-
dás fonto  • ügyét szolgálja a r̂óf  Zichy János 
kormány/ata alatt álló Zsófia  Gyerraekszana 
tórium Egyesület, amely az áldásosán működő 
Balatatonalmádi Zsófia  Gyermekszanatóriuraot 
ez évben egy ujabb pavillonnal is kibővítette 
és benne a szenvedő szegény iskolaköteles 
gyermekek ápolását teljesen ingyen nagy ál-
dozatkészséggel végzi. De az első magyar 
gyermekszanatórium csak elenyésző kis töre-
dékét képes az ápolásra szorulóknak befogadni, 
miért is az állam és társadalom együttes ál-
dozatkészségével szervezi nwst a Gyeimek-
szanatórium Egyesület a Rózsadomb egy szép 
fekvésű  nagy telkén Bókay Jánosnak a gyer-
mekgyógyászat hírneves tanárának programraja 
szerint a Zsófia  központi gyüjtógyermekkór-
házat. Ezen magasztos feiulat  érdekében for 
dul most a gyermekszanatórium kormányzó-
sága segítségért a uemz< mindig hű és önzet-
len munkásaihoz: a nen /et oktatóihoz. 

J a n ko v ic h Béla vállá és közoktatásügyi 
miniszter ugyanis, aki tár íja terhére a tervet 

ittak bőven ; az orosz egy Szibériába szám-
űzött barátja sorsát mesélte s olyan megha-
tóan, hogy ;mindenki, Balzac is könyezett s 
menüéi többet ittak, annál kevesebben sírtak . 
Másnap tudták meg, hogy a muszka története 
csak mese volt. 

Elfogyasztván  a gyümölcsöt, a Comédie 
Humaina szerzője maga szolgálta föl  a fekete 
kávét, Ah! az a kávé!... Közmondásossá vált 
a Balzac kávéja!... Milyen fekete  I Milyen 
zamatos!... És micsoda gonddal készült. Balzac 
maga futkosta  be Párist, hogy megkapja a 
legfinomabb  hozzávalót, a háromfajta  kévé-
babot. 

Gautier étvágya is páratlau volt. 
Soha jóllakni nem tudott, irja Emilie Ber-

gerat. Evés után két órával már éhes volt 
ismét. A kenyértől irtózott, megivott két-három 
pohár bort, rágyújtott, uekikönyögölt az asz 
taluak 8 kezdett beszélgetni. Gyönyörűség volt 
hallgatni ót. 

Victor Hugó nem vállogatott, de a terí-
tésben és kiszolgálásban igen kényes volt. 
Teljes életében csak egy torkoskodást enge 
dett meg magáuak, a gribeullist, arai az ó 
találmánya s arcit maga készítvén el az asz-
talnál, összekevervén a tálat ételfélékből  : tojás, 
hus, zöldség összevagdalva, összekavarva 
megfűszerezve  mint a saláta. Georges Hugó 
szerint pompás étel volt a Viktor Hugó ke 
veréke! 

Az ételíiemüekben változatosságot nem ki 
vánt, bár hatalmas étvágyg>al evett ö is. Erős, 

egészséges gyomra volt. 
héjjával együtt rágta ös-
nagy rémületére. Héjjastó 
a narancsot is. 

A romantikus irók e. 
nera igen örökölte uz uj 
dik császárság s a küz 
Arséne Houssaye, Théo<l> 
tíoncourt testvérek még 
az izes falatot;  Renan 
volt s Dumas fils  is tudo 
(A Francillon-saláta »z <• 
világon magasztaljai. De 
közuapi falatozók  az őre 

Az utolsó belle fourel 
Aurélien Sclioll. Étvágya 
tucat osztrigát megevett 

bármennyit evett, elni 
ártott. És értett a konyli 
pére sem tudta lefőzni. 

Abban az időben, am 
togók igy mondták — Du 
is irt, csak munkatársa, ili 
dolgait közölte a maga n 
villásreggelire Aurélien S 
onnaisos étellel kínálta. 

Az étel nem volt jó. 
dicsérte szörnyen. 

— Hogy találod 
szólsz hozzá V! 

— Köztünk legyen 
válaszolt Sclioll, — azt 

l tengeri rák ollóját 
s ette meg, leánya 

együtt fogyasztotta 

•»zségét s étvágyát 
nemzedék. A máso-
Tsaság irói között 
re de Banville s a 
uegtudták becsülni 
tlóságoa epikureista 

ebédet rendezni, 
kitalálása s az egesz 
iár ők is csak hét-
khez mérten. 
;te : a hibátlau izlési 
is volt pazar. Tíz 
gy nagy ebed előtt 
•ségének meg nem 
ioz, maga Dumas 

or — amikor a sut-
uas maga már nem 
•tve ti'kára, Maquet 
ve alatt; raeghivta 
tollt s valami may 

e az Öreg Dumas 

;yszerü! Mi?... Mit 

mdva, üregem, — 
zein Maquet müve. 

szintén messzeraenőleg támogatja, most mint-
hogy a gyermekek egészségügyének felkaro-
lása olyan föladat,  amelynek megoldására az 
államnak és a társadalomnak karöltve kell 
fáradoznia  és minthogy a szegénysorsu beteg 
gyermekek felsegitésének  ügye a tanulóifjúság 
a gyarmekszanatórium érdekében gyűjtést 
eszközölhessen. Ezúton is azzal a kérelemmel 
fordul  a Gyermekszanatórium kormányzósága 
a közönséghez és főleg  a tauuló ifjúsághoz, 
hogy néhány fillérrel  a központi Zsófia  gyer 
mekkórház létesítéséhez is hozzájáruljanak. 
A gyűjtött összeg feltüntetésére  szolgáló ive-
ket a tanintézetek tanárai és tanítóitól lehet 
átvenni és ugyancsak az iskolához kell a be-
gyűjtött összeget átszolgáltatni. Minden fillér, 
melylyel a gyermekszanatóriumot szolgálja 
örömet és áldást fog  fakasztani,  mert nincs a 
világon irgalmaság szebb és tneghatóbb, mint 
amely a szegény beteg gyermekek ágya fölé 
hajlik ! Kelkérjük tehát a tauulóifjuságot,  hogy 
a legmelegebb érdeklődéssel támogassák a 
Gyerraekszauaatóriura vezetőinek törekvését, 
hogy a gyermekszanatóriumi gyűjtés minél 
eredményesebb legyen! hogy a magyar gyer-
mekvedelem legújabb vára a Zsófia  Központi 
Gyermekkórház megépülhessen. 

— Megdöbbentő vasúti szerencsét-
lenseg. Kézdivásárhelyról irják: Folyó hó 7-én 
este ti órakor iudulő vonat hátulsó kocsijának 
a lépcsőjére, lábát lelógatva, ült fel  Lengyel 
Simon vasúti gyakornok, aki Szeutkatoluára, 
a szüleihez akart hazamenni rendes szokása 
szerint. Közvetlen a siu mellett áll a szivat-
tyús kut, hol a mozdonyt vizzel szokták ellátni, 
a kut mellett áll a nagy kád. Az állomásról 
kirobogó vonat emellett a kád mellett haladt 
el s a kocsi lépcsőjén ülő fiatal  gyakornokot 
a kad lesodorta a lépcsőről és a vonat kerekei 
alá dobta. A szerencsétlenség pillanat müve 
volt. A kerekek Lengyel Simouuak a lábán 
keresztül mentek és iszony uan összeroncsolták 
mindkét lábát. A megrázó szerencsétlenséget 
az állomásfőnök  vette észre, ki megrémülve 
sza'adt a szerencsétlenség színhelyére. A sze-
rencsétlen fiatalember  nem jajveszékelt, nem 
vesztette el lélekjelenetét, hanem odakiáltott 
a feléje  szaladó főnöknek: 

— JójÖu főuök  ur, kösse le, nehogy elvé-
rezzek ! 

Nyomban beszállították a Rudolf-kórházba, 
hol az orvosok azounal amputálták térdben 
miudkét lábát. 

— Hajtóvadaszat a Csikmagasán. Te-
keröpatak községe vasárnap medve hajtóvadá-
szatot rendez a Csikmagasa nevü erdórészben. 
A hajtóvadászat iránt Gyergyószentraiklóson 
és a községekben nagy érdeklódes mutatkozik. 
A medvék, hir szerint az újfalvi  határban új-
ból kárt csináltak. 

— Tilos a vöröskereszt. Kereskedő és 
iparos olvasóinknak különös figyelmébe  ajánl-
juk az alábbi sorokat, mert tudomásunk sze-
rint a szóban forgó  ügygyei a napilapok egy-
általán nem foglalkoztak  s igy az érdekeltek 
meglehetősen tájékozatlanok : A Vöröskereszt-
jelvénynek árucikken való használataról van 
szó, ami pár nap óta szigorú büntetés terhe 
alatt tilos. Ez a tilalom 11)13. évi szeptember 
hó '27-én lepett életbe, ugy azonban, hogy a 
már meglevő árukészletek, ha ezek az ille-
tekes kerületi elöljáróságoknál lebélyegzés 
o iljaból bejelentettnek, még eladhatók lesznek. 
A lebélyegzés azért szükséges, hogy a keres-
kedők igy igazolhassák azt, hogy az illető 
árucikk oakugyan a szeptember 27-én a már 
meglevő készlethez tartozik. — Ha valaki az 
említett időponton tul Vöröskereszt jelvénnyel 
ellátott árut lebélyegzés nélkül hoz forgalomba, 
200 koronáig terjedhető pénzbüntetésnek teszi 
ki magát s a büntetés elől akkor sem mene-
kül, ha kétségtelenül bebizonyítja, hogy az 
illető áru már szeptember 27-ike előtt birto-
kában volt, mert a hatóságok csak a lebé-
lyegzést fogadják  el igazolásul. 
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— Katonai szolgálatra bovoault taní-
tók illotmenyei. Az 1913. évi XVI. t.-c. 20, 
§ a értelmében az a községi és bitfelekezeti 
elemi népiskolai tanitó, aki mint egyévi ön-
kéntes teljesít tényleges katonai szolgálatot, 
szabadságonlevöuek tekintendő és ennek az 
egy évnek a tartalma alatt fizetéstermészeté-
vel biró illetményeinek 800 koronát meghaladó 
részére igényt tarthat. 11a pedig az egyévi 
ünkéntesi katonai szolgálatra bevonult tanitó 
lizetésüiegészitö államsegélyt élvezett, ugy az 
ennek az egy évnek tartalmára visszatartott 
államsegély a tanitó helyettesiléiére alkalma-
zott segédtanító díjazásának kiegészítésére 
fordítandó.  A törvénynek ilyen rendelkezése 
mellett ezért járvány vagy egyéb okok miatt 
szünetelő iskoláknál a katonai szolgálatra be-
vonult tanitó fizetésébe  számított illetményei-
ből az állam elsősorban — és ha telik — az 
iskolafenntartó  egyház vagy politikai község 
a különbözetet saját javára visszatarthatja. 
A tanítót csakis a 800 koronán felüli  többlet 
illeti meg. Vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ur folyó  évi 140803. szám alatt kelt körrende-
letében a törvény e rendelkezésére támasz-
kodva akként intézkedik, hogy az államsegé-
lyes iskolánál működő tanítónak katonai szol-
gálat teljesítésére való bevonulását köteles az 
iskolaszék a vármegyei közigazgatási-bizott-
ság utján azonnal bejelenteni, ^kkoi- pedig, 
amidőn az iskolafenntartó  képesítéssel biró 
helyettest alkalmazott, a helyettes képesíté-
sére, honpolgárságára, alkalmazására, dijazá 
Sára s működésének kesdó időpontjára vonat-
kozó oktnáuyokat — az államsegélynek pénz-
iára javára leeud i kiutalása végett — köteles 
az iskolaszék a vármegyei közigazgatási-bizott-
sághoz boterjeszteni. 

— A világ arany- es ezüstprodukciói. 
Az arany és az ezüst minden korban nagy 
becsben állott és nagyban bányászták, de 
igazában csak Amerika fölfedezése  óta játszik 
az arany döntó szerepet a népek gazdasági 
életében. Azóta egyre gyarapodott is a világ 
arany- és ezüstprodukciója és különösen az 
utolsó évtizedekben hihetetlen arányokat ért 
el. - Kgy most közzétett kimutatás szerint 
Amerika fölfedezése  óta 22,234,002 kilogramm 
aranyat és 330,092.580 kilogramm ezüstöt 
bányásztak. Az aranytermelés jelenlegi fejlett-
ségét legjobban bizonyítja az a körülmény, 
hogy 1870 tói 1912-ig több millió kilogramm 
arannyal többet bányásztak, mint Amerika 
fölfedezése  óta (1492) egészen 1870-ig. A pio-
dukció megnövekedésének oka nemcsak a fej 
letebb kiaknázási eljárásukban keresendő, — 
hanem főleg  abban is, hô y az utolsó évtize-
dekben fedezték  föl  a transvali, klondykei és 
alaszkai dus aranymezőket. — Pénzértékben 
Amerika fölfedezése  óta mintegy 02 ezennillió 
korona értékű aranyat és mintegy 00 ezer-
millió korona értékű ezüstöt bányásztak. 

— Felekezeti tanítók államsegélyé. 
Az 1913. évi XVI. t. c nem njujt tájékozta-
tást az iránt, vájjon az államsegélyt élvező és 
szolgálati ideje alapján előléptetésre, vagy 
előlépésre jogosult községi és felekezeti  taui-
tók részére az államsegélyként esedékes több-
let hivatalból avagy külön folyamodás  alapján 
fog-e  utalványoztam! ? Vallás- ós közoktatás-
ügyi miniszter ur e kérdésben most kiadott 
körrendeletében akként intézkedik, hogy a 
szolgálati idő alapján történt előlépési állam-
segélyt az iskolaszéknek bárom hónappal az 
esedékesség beállta elótt a vármegyei köz-
igazgatási bizottság utján kell folyamodnia.  K | 
kérvényhez semminő okmány melléklése nem 
szükséges s az iskolaszékek egyedül a meg-
felelő  időhatár betartására nézve anyagilag 
felelősek.  Minthogy az 1918. évi XVI. t.-c. 
15. s a értelmében a hitfelekezeti  tanitók elő-1 
léptetésénél, vagyis a magasabb fizetési  osz-
tályba való sorolásnál az egyházi főhatóság 
vélemény o előzetesen meghallgatandó, az illető 
iskolaszék- k, amennyiben a fizetési  többletet 

államsegélyként óhajtják biztosítani, a folya-
modás elótt kérjék r egyházi főhatóság  hozzá-
járulását s az ezt igazoló nyilatkozatot csa-
tolják a kérvényhez 

Törvonyhat 'sági közgyülos. Csik-
varmegye törvényhatósági bizottsága folyó  hó 
30 áu tartja rendes -/i közgyűlését. 

— Ki lesz a ma .isvasarhelyi főispán? 
Hir szerint liernády 'iyörgy távozását befeje-
zett ténynek mondj Mindkét főispáni  állást 
Szász Józsefnek  kii dj.-i fel  a kormány, de egy 
másik verzió szerint . város főispánja  Csontos 
Olivér dr. ügyvéd lesz. 

— Szanatóriumi estely. A helybeli sza-
natórium-egyesület. ... idén is megtartja rzo-
kasos programmos . -leijét. Akik a mult őszi 
élőképe* estre emll kenek, bizonyára érdek-
óiléssel várják ez . lélyt is. amelynek Farkas 

•Imre: .A kis káder einiü ki. operettjén ki-
vül szavalat, ének- s felolvasás  egészíti ki a 
műsor többi pontjait. 

— Kina elégtételt adott. Kina és Ja-
pán között helyreállott a béke. Kgy nankingi 
hivatalos távirat szerin Tsangsun kínai tábor-
nok vasárnap reggel egy testőrcsapat élén az 
ottani japán konzulátusra meut éa bocsáuatot 
kért a tankingi incidens miatt. Délután egy 
kinai ezred vonult el a konzulátuson kitett 
japán lobogó előtt és tisztelgett a konzulnál 
Most már csak másodrangú kérdések várnak 
megoldásra, melyek semmi nehézséget sem 
lógnak okozni. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
S Z E K E L Y É S RÉ1I 

BÚTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY - BRAS SÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t * i á l á s z c " b a b e r e n -

d e z é s e k t c i l e t t a l m .á . r 
4 ; 0 0 IKlOZKOIISr^IÉIEcT. 

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

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

-KEL UN GYEKBEN. 
— Állami'mkgyár letesitese Kolozs-

váron. A pénzügyminiszteziuraban tárgyalás 
alapjául elfogni  ik az országos magyar bá-
nyászati és koh zati egyesület zalatnai osz-
tályán elfogadót  j avaslatot, amely arra hivta 
fel  a kormány figyelmét,  hogy a magyar fém 
bányászat támo. itása és kihasználása szem 
pontjából is Kol zsvárott nagyszabású állami 
cinkkohót állítson fel.  A cinkkohó felállítása 
szoros össze fűn  sben áll a sármási földgáz 
igén) kevételével. Az ércek pörkölési gázait 
lekötendő, ugyancsak tervbe van véve rész 
vény társasági alapon kénsavgyár létesítése, 
ami szoros össxt függésben  állana egy nagyobb 
méretű műtrágyagyár felállításával.  A cink-
gyár létesítése mnyira előrehaladott stádium-
ban van, hogy annak költségvetése is már 
készen van. 

— A varmegyei nyugdijszabályren 
delet modosi sa. A belügyminiszter a vár-
megyei tisztviM .k és alkalmazottak nyugdi-
járól alkotott uj szabályrendeletet a törvény-

hatóságnak többféle  érdemi ós stiláris kiegé-
szítés végett, visszaadta. A belügyminiszternek 
a főbb  kérdésekre nézve aggálya nincsen és 
így bizonyosra vehető, hogy az elrendelt ki-
sebb jelentőségű kiegészítések megtörténte 
után, az állami nyugdíjtörvény rendelkezései 
nek alapul vétele mellett készült uj szabály-
rendeletet hamarosan megerősíti és jóváhagyja. 
A visszaadott szabályrendeletet az októberi 
közgyűlés fogja  t irgyalni és a belügyminisz-
ter intenciói sztiint kiegészíteni. 

— Ahol kiverik a sziuigazgatót. Isme-
retes, hogy Tompa Kálmán, a II. erdélyrészi 
kerület igazgatója lemondott s a szinikerület 
elnöksége utódjául Szabados László igazgatót 
hivta meg, akit azonban Sepsiszentgyörgy uem 
ta'ált méltónak színházához s nem is akarta a 
városba beengedni. — Mivel pedig Szabados a 
szinikerület döntése folytán  mégis jogosult 
Sepsiszentgyörgyön játszani, a város ugy ké-
szül védekezni a kellemetlen igazga'ó ellen, 
hogy a színházterem-bért és a villanyvilágítás 
árat tízszeresen emelte fel.  Igy támogatják 
vidéken a színészeket. 

— A Predealon feltartoztatott  áruk 
A máv. igazgatóságának jelentése szerint a 
Predeálbau és I'redeálon át Romániába rendelt 
és útközben feltartóztatott  áruk továbbithatók. 
Az árufelvétel  azouban még mindig szünetel. 
A román kir államvasutakkal Gyiines—Pa-
láuka átmenetben eddig fennállott  személy- és 
árukorlátozás megszűnvén, folyó  évi október 
hó 1-töl kezdve az összes személy- és árufor-
galom felvétetett.  A koleravészre vonatkozó 
intézkedések azonban fontnaradnak. 

Szám 861—1913. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezen-
nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. 
járásbíróságnak 1013. evi V. 1075. számú vég-
zése folytán  Berlini Viktória biztosító társaság 
végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő 
ellen 231 korona 90 fillér  követelés s jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől lefoglalt  és 4759 koronára becsült 
ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1913. evi V. 1075 sz. végzésével a további el-
járás elrendeltetvén, annak az alap- ós felül-
foglaliatók  követelése erejéig is, amennyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna, Karcz-
falván  végrehajtást szenvedő lakásán leendő 
megtartása határidőül 1913. évi október 
lio 17. napján délután 6 órája kitüzetik, 
amikor a bíróilag leloglalt ingók és pedig: 
bolti áruk a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a 
menuyiben részükre a foglalás  korában eszkö-
zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi je-
lentéseiket az árverés megkezdései* alulirt 
kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár feleslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi szeptember hó 
— l ik napján. Molnár Sándor 

bír. végrehajtó. 

A csíkszeredai állandó 
Edison IVIozgószinházban 

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

Wl 

l e p j u t á n y c s a - b b á r t a n I c é a z i t 

SIRKOSZORUKAT ÉLÖVIRÁGBÓL 
már I koronától kezdve, úgyszintén művirág koszorokat ízléses 
kun, Oriasl japán krisantin ciklámeo. amerikai 
szegfű  teli bimbókkal, az összes cserépbe jutányos árban 

LK JÁNOS mükertésznél (a kórház mellett) Csíkszeredában 
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MÁTRAI FERENC BÉLA 
EDDIG MEGJELENT K Ö N Y V E I : 
HAJNAL (költemények) . . . -2 K. 
SZABAD ÓRÁK elbeszélések) :t K 
DIÁKUTAZÁSOK HO f. 
A HONATYA (vígjáték) . . . HO f. 

SAJTÓ A L A T T : 
TIZ KV ELŐTT versek) . 2 K. 
NOVELLÁK 2 K. 
SOLUS (költemények) . . . 2 K. 
M e g r e n d e l h e t ő k s z e r z ő ó i m é n 

Cs ikszereda , V á r m e g y e h á z . 

© © @ © © © @ © © © © © Q © © Q Q 

— Eladó tégla, a legelső minőségű, 
mintegy 150.000 azonnal eladó! — 
Érdeklődők felvilágosítást  nyernek a 
kiadóhivatalban. 

t S t M i 

olcsó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

kiadói)i\/atalbai). 
l e g j o b b i 

E r e d e t i KÖRTING 

DIESELMOTOROK 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Benz in es n y e r s o l a j o s cséplö-
garn i turak , magánjáróval is. 

Meglepő újdonság! Meglepő ujdoDHág! 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  viíbefecskendezos 

08 kompresszor nőikül. 

Gellért Ignácz és Tsa 
mérnöki iroda 

B u d a p e s t , V , Koháry-u tca 4. 
Snját órdekeben kórjen ajánlatot! 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen bntásu tüdő- ós mellbetegsogeknol, enyhíti a ka-
tariig t, megszünteti a fájdalmat  okozo köhögést. Torokgyuladást. 
*""'" gégebajokat megszüntet, valamint lá/.t, különösen jó 

és altesti liatá- . gyomorgörcs és kolika ellen. Gyógyhatású aranyér « 
bántálmáknál, tisztítja U veséket, étvágygerjesztő, elősegíti a7. emész-
tést. kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas togak, szájbüzuél, valamint 
uz • --/es száj- és fogbctegsé^t-k,  büffögés  ellen, megszünteti a s/áj 
vag. gyomortól eredő bllzt. Jó hatású pántlikagilisztánál. Meggyógyít 
111 i 1 r 1 •111 -1 bet. sebhelyt, orháucot, láztól eredő Itólyagot, keléit, szé-
ni"' ogósi sebeket, megfagyott  testreszeket, vart és kiütést. 
Fi. .utalniuk ell eu kitűnő liatá-sti. Minden háznál különösen influenza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
ír junk : Thierry A. Őrangyal gyogytaranak Pregrada , 

i&w-i^taj Roli i tsch mel le t t . 
1 12 kis vagy 6 dupla  vagv 1 nagy sepicinlüveg 5 60 korona. 

N a g y o b b rendolésekne.1 j o l e n t e k e n y á r e n g e d m é n y ! 

Thierry A. 
Megakadályoz s meg 
rahhan feleslegessé 
lejmcgiuditás, reked'' 
dagadt végtagok, CSo 
dás által okozott se' 
Ii fisára  mint: Qveg. 
képződ menyek, valan 
ógesi sebek, hoss/ 
íülfolyúsnál,  valamii 

2 tégely ára K 
lludaposten kapható 
tárában. Nagyban : '1' 

drogueriákban 
Thierry A Öi 

g y o g y s z e r e s z e g y e d ü l va lódi Centi fo l ia-kenöcse . 
(lutet véimérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak ^ 
</.. Használatos gjerekágyas nóknél fájó  emlők, 
emlő kémén védés eíleu. Orhánc, feltört  lábak. sebek, 

itssu. fekélyek,  ütés. s/.irás, lövés. vágás vagy zuzo-
>nél kitűnő gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-
álka. por, serét, tüske stb. kinövések, karbunkulus. 
:it rák ellen. lére-, rotliailá--. körömirvülés. In.lv. 
•tegségeknél előforduló  fai(ekvé»uél,  vérkeléseknél, 
kipálás esetén csecsemőknél st!». stb. kitűnő liatásu. 

' ŐO a pénz előzetes baküldóse vagy utánvét mellett kapható. 
Tőrök József  'igytárában, valamint az or*/..ig legtöbb gyógys/.er-
lalmayer ós Seita, Koehmeister Utódai, Radanovits Testvérek 
idapesten kapható. Ahol nincs lerakat rendeljünk közvetlenül : 
ingyal gyógyszertárából, Pregrada , Roh i t s ch mel l e t t . 

VAKÁR L., CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, IV\I R- ÉS IRÓSZERKHRESKKDÉS 

Ö 

ö 

Elvállal mindennemű könyvnyomdái 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat, 
névjegyeket, röpiratokat. folyóiratok; 
községi nyomtatványokból.  Szép vál 
miniszter papírokban, úgyszintén lev> 
és más színekben, tliszdobozokban t 
Antbracyn. kék. piros és zöld lénia, 
tollak, tollszárak. törlőgnmik. iskola 
hegedílvonók, burok, rajzpapirok. ra 

nnnkákat. u. 111.: báli meghívókat, 
skíivői meghiviikat. gyászlapokat, 
Nagy raktár egyházi, ügyvédi és 

/.lék iinoin irodai fehér-.  fogalmi  és 
lapirok és borítékok, gyászszegélyű, 
mappákban, valamint liliom irodai 
isok. kitűnő pecsétviaszok, irnnok. 
fűzetek,  rajzeszközök, hegedűk és 
fűzetek,  körzők stb. cikkekben. 

& 

& 
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