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Hirdetési dijak clöre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

A taktikázás hatása. 
Kit akar megnyerni az ellenzék azzal 

a minden komolyság nélkül való taktiká-
zással, amit a képviselőház ülésesése kö-
rül üz ? A közvéleményt ? No, azt ugyan 
furcsán  nyerte meg, mikor a többi tör-
vényhatóság után még Désy fészke  is, 
Marostorda is elveti az ellenzék bizal-
matlansági indítványát és nagy többség-
gel mondja ki, hogy lelkesen támogatja 
a kormányt. Avagy legalább az ország-
ban még meg levő híveit akarja az el-
lenzék összetartani, föllelkesíteni  érthetet-
len sakkhúzással ? Még ennek is éppen 
az ellenkezőjét éri el; független  polgárok 
vérbeli negyvennyolcasok, nyilt pártgyű-
léseken éles szóval kelnek ki az ellenzék 
„öngyilkos politikája" ellen. 

A nagyváradi függetlenségi  párt ülé-
sén nyilatkozott igyen Szabó Károly, az 
ipartestület alelnöke. Szomorú szívvel, de 
keményen elitélő kifakadással  helytelení-
tette, hogy „az ellenzéki képviselők nem 
teljesitik törvényhozói kötelességüket", 
akkor sem, amikor a kormány egymás-
után terjeszti elő a legfontosabb  törvény-
javaslatokat. Egyenesen nevetségesnek 
mondta az ellenzéknek azt az eljárását, 
hogy passzivitást hirdet, mégis be akar 
menni a parlamentbe, majd maga kéri a 
Ház összehívását, mégsem megy be. Vé-
gül ez a tekintélyes polgár kijelentette, 
hogy az ellenzéknek erre az eljárására a 
választók a legközelebbi választáson meg-
fogják  adni a méltó választ. 

íme a gyerekes taktikázás hatása az 
ellenzéki érzelmű polgárokra. Ne áltassa 
pedig magát az ellenzék azzal, hogy Szabó 
Károly csak egy ember; sokan vannak 
az ellenzék oldalán, akik ugyanígy gon-
dolkoznak s habár nem szánják is el ma-
gukat nyilt tiltakozásra, bensejükben an 
nál jobban lázonganak pártjuk garasos 
komédiája miatt. 

Avagy azt hiszik tán az ellenzéki urak, 
hogy az egyenes észjárású magyar vá-
lasztópolgár megérti, helyesli és követi 
valaha az ő politikai cigánykerekezésüket ? 
Ha azt hiszik, nem ismerik a magyar 
embert, aki a vásáron talán megcsodálja 
a csepűrágó bűvészt, de az ország nagy 
dolgaiban a maga becsületes meggyőző-

désével nem támogat semmiféle  körmön-
font  mesterkedést. 

Nem is lehet azt közönséges józan 
elmével felfogni,  hogy mit akar az ellen-
zék. Egy esztendőt meghaladó idő óta 
nem teljesiti képviselői hivatását, tehát a 
törvényhozás munkájában képviseletlenül 
hagyja az ország ellenzéki kerületeit, 
mégis folyton  azt harsogja, hogy veszély-
ben az alkotmány. Ezt harsogja, — s 
még sem megy oda, ahol az alkotmányt 
védelmezhetné, vagy legalább munkával 
szolgálhatná, ahol tárt ajtók várják, ahová 
kötetességének parancsszava küldi. Tárva 
vannak az országgyűlés kapui, de az el-
lenzék nem megy be, hanem kivülről 
dörömböl, hogy nyissák ki. Maga kéri 
az tilés összehívását, amikor az már ösz-
sze van már hiva — s amikor nemcsak 
egybe van hiva, de folyik  is az ülés, az 
ellenzék nem vesz benne részt. Telekür-
töli a világot, hogy a kormány javaslatai 
a sajtó és az esküdtszék reformjáról  rosz-
szak, hogy a kormányzásban nagy visz-
szaélések esnek, — de azért a világért 
oda nem menne, ahol a javaslatokat meg-
vitatni s a kormányzást ellenőrizni lehetne 
és kellene. 

Hát ez az az értelmetlenül frivol  tak-
tikázás a nemzet nagy ügyeivel, amit a 
magyar ember természete nem vesz be. 
Ez ellen zudulnak föl  immár az ellenzek 
berkeiben is a lelkiismeretes Szabó Ká-
rolyok. Tökéletesen elhibázott magatar-
tásával igy apasztja, irtja az ellenzek -
saját iliveit. Ha pedig tönkretett hadállá-
sából ugy remél kikecmeregni, hogy maga 
sürget uj választásokat, — nohát ezt 
végre jól eltalálta! A tiszta és becsületes 
eszű Szabó Károlyok vésztjósló fenyege-
téssel kiáltják feléje,  hogy majd megad-
ják a megérdemelt feleletet  a legköze-
lebbi választásokon! 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Vármegyénk törvényhatósága október 

hó 30-án tartotta meg rendes havi ülé-
sét Gyalókay Sándor főispán  elnöklete 
alatt. 

A közgyűlés iránt a bizottsági tagok 
élénk érdeklődése nyilatkozott meg. 

Közgyűlést Fejér Sándor alispán nyi-
totta meg, s Gyalókay Sándor főispánt  a 
gyűlésbe a törvényhatóság küldöttségileg 
hivta. 

Tárgysorozat előtt Gyalókay Sándor 
főispán  bejelenti azt, hogy az elmúlt hó-
napban megvizsgálta a kászonalcsiki fő-
szolgabírói hivatalát, s ott a dicséretre 
méltó rendet talált. 

Szintén tárgysorozat előtt Oláh Alajos 
bizottsági tag intézett interpellációt a vár-
megye alispánjához elsősorban azért, hogy 
Gyergyószárhegy községben a gyorsított 
személyvonat álljon meg s másodsorban 
azért, hogy a vármegye területén levő 
állami és törvényhatósági utak rossz kar-
ban lévén, azok megjavíttassanak. Fejér 
Sándor alispán válaszol' az interpellációkra 
és kijelentette, hogy nem tartja helyte-
lennek, ha a törvényhatóság a Szárhe-
gyen való megállás érdekében íelir, ter-
mészetesen anélkül, hogy a gyorsított 
személyvonat menetidejében bármi válto-
zás állana be. Az utak megjavítása tár-
gyában kijelentette, hogy azok a két 
utolsó abnormis időjárás miatt rosszak s 
már is gondoskodás tétetett azok meg-
javítására, de erre az interpellációra való 
hivatkozással az államépitészeti hivatal 
főnökét  sürgős eljárásra hívja fel.  Orbán 
János bizottsági tag szólott még a tárgy-
hoz, aki éles kritika tárgyává tette a 
Csíkszereda város közötti utak rossza-
ságát. 

Tárgysorozat során egytől-egyig elfo-
gadtattak az állandó választmány javas-
latai, ugy hogy a közgyűlés, a mi még 
Csikban soha sem történt meg, délelőtt 
fél  tizenkettőre befejeztetett.  Minthogy 
nagyobb figyelemre  érdemes tárgyak nem 
kerüllek tárgysorozatra, azoknak ismer-
tetéséi mellőzzük. 

Délben Gyalókay Sándor főispán  a 
Vigadó nagytermében ebédet adott a tör-
zényhatósági tagok tiszteletére, a melyen 
130-an jelentek meg, s amely emelkedett 
hangulalban a késő esti órákban ért véget. 
A banketten az első felköszöntőt  Gya-
lókay Sándor főispán  mondotta a királyra, 
majd Görög Joachim Gyalókay Sándor 
érdemeit méltatva köszöntötte fel.  Utánna 
Gyalókay Sándor tartalmas beszéd kísé-
retében "a törvényhatóságot s annak meg-
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jelent képviselőit, valamint Csikvármegye 
érdemes tisztviselői karát, Fejér Sándor 
alispánnal élükön köszöntötte fel.  Fejér 
Sándor alispán első köszöntőjében Gya-
lókay Sándor főispánban  a mérsékelt, a 
tapintatos és eredményesen munkálkodó 
politikust, második köszöntőjében Mikó 
Bálint volt főispánt,  mint a vármegyei 
ügyek iránt most is élénken érdeklődő 
férfit  éltette. 

A sajtóreform 
és az ellenzék. 

A mostani parlament nagy alkotásai 
általában a közóhajból fakadta'k,  de talán 
egyik sem akkora mértékben, mint a 
sajtóreform.  Oka ennek az, hogy ezen a 
téren volt legégetőbb a szabályozás szük-
sége. A 48-as sajtótörvény csak ideig-
lenes jellegű volt, azonkívül pedig azóta 
óriási mértékben megváltoztak a sajtóvi-
szonyok. A kormány reformjavaslata  nem-
csak a hírlapírók szociális érdekeit ren-
dezi a kiadókkal szemben, hanem szel 
lemi szabadságukat is intézményesen biz-
tosítja. Még Kossuth Ferenc lapja is igen 
mérsékelt bírálatban részesiti a javaslatot, 
a néppárt közlönye pedig határozottan 
helyesli a közerkölcsöknek és a tisztes-
ségnek védelmét a sajtóbeli visszaélések-
kel szemben. 

Ámde az ellenzék ebben a reform-
tervben is sérelmet akar felfedezni.  A 
közszabadságok elkobzását, a községi 
abszolutizmus állandóságát emlegeti. Al-
kalmul és ürügyül kívánja felhasználni 
ezt a törvényjavaslatot is a kormány el-
len való gyűlölet szitására. 

Feledi az ellenzék, hogy annak ide-
jén a hatalom birtokában maga is fog-
lalkozott a sajtóreform  gondolatával, sőt 
előkészületeket is tett ankéteket is tartott 
ez ügyben. Miért hagyta ezt a kérdést 
is, mint annyi mást elintézetlenül az utód-
jára ? Saját mulasztása folytán  most már 
nincs joga e miatt panaszkodni, hogy a 

munkapárti kormány a sajtóreformot  is 
előveszi és napirendre tűzeti. 

Érdemben sincs oka panaszra az el-
lenzéknek. Nem tudjuk, hogy milyen lett 
volna a koalíciós sajtóreform,  de látjuk, 
hogy a Tisza-kormány javaslata a sza-
badság és a tisztesség jegyében foganta-
tott és a 48-as törvényhozás ellenében 
jött léire. Sőt intézményes joggá teszi a 
sajtószabadságot, ami a régi törvényben 
csak általánosságban kimondott elv volt. 

Intézményesen biztosítja az uj javas-
lat a sajtótermékek terjesztését a közfor-
galom eszközein való szállítását, utcai és 
házaló elárusitását. Meghagyja a sajtó-
ügyekben az esküdtszéki bíráskodást és 
csupán a közszemérem elleni vétségeket 
vonja ki az alól. De az talán csak nem 
sérelme a sajtószabadságnak, hogy a por-
nográfia  elbírálása szakbiróság elé fog 
tartozni ? Fönntartja a javaslat a [okoza-
tos felelősség  elvét, sőt ezt olyképpen 
korrigálja, hogy ezenlui felbérelt  stróman-
nok helyett mindig a szerző legyen fe-
lelősségre vonható. 

De az igazi sajtószabadság intézmé-
nyes megvalósítása mellett a rendkívül 
elharapózott sajtóvisszaélések lehető meg-
szüntetésére is gondja van a javaslatnak. 
Elejét kívánja venni a jövőben a szemé-
remsértő, a magán és családi becsületben 
turkáló, a lelketlenül hazug szenzációkat 
hajhászó sajtóközlemények erkölcsméte-
lyezését. Ez az intézkedés kelti a legna-
gyobb megelégedést, ugy a nagyközön-
ség mint a tisztességes sajtó körében, 
hiszen tulajdonképpen az is a sajtósza-
badság követelménye, hogy a komoly 
újságíró ne legyen vak eszköze egyes 
kiadók kapzsiságának, akik a legrutabb 
üzleti érdekből az olvasók legalsó ösz-
töneit izgató cikkeket írattak vele. 

Az ellenzék azonban ugy látja és 
ezért olyan ideges, hogy a javaslat tör-
vénnyé vállasa után nem folytathatja  azt 
a féktelen,  személyeskedő gyanúsítások-
kal és rágalmakkal operáló hajszát, mire 

a sajtót nem egyszer felhasználta.  Ugy 
érzi az ellenzék és ezért lázong, hogy ez 
a javaslat a sajtó terén is véget fog  vetni 
a terrorizmusnak, a duhajkodásnak, ami 
a parlamentből végre kiszorul. 

Ebben a tekintetben csakugyan ala 
pos aggodalma, de csak akkor, ha azo-
nosítja magát a sajtónak elfajult  részével, 
ha továbbra is a köztisztességgel való 
visszaélésre kívánja olykor használni a 
sajtó nyilvánosságát. Bizony ez a „sza-
badsága" ezentúl ép ugy nem lesz meg, 
mint ahogy oda van szerencsére az a 
.szabadság" is, amit a technikázásban és 
parlamenti zenebonában láttak az ellen-
zék izzó temperamentumai. 

Ha pedig egyéb, részletkérdésekre 
vonatkozó kifogásai  vannak az ellenzék-
nek a sajtóreform  javaslata ellen, ám áll-
jon elé velők a magok helyén a parla-
mentben és ne hagyja, hogy egy életbe 
vágó nagy reform  ismét az ő közremű-
ködése nélkül jöjjön léire. 

H Í R E K . 
— Gyalókay főispán  diszelnöksoge. 

A csíkszeredai dal- és zeneegylet f.  hó 19 én 
tartott rendkívüli közgyűlésében Gyalókay Sán-
dor, vármegyénk tevékeny főispánját,  az egylet 
érdekében szerzett érdmei elismeréséül, egyhan-
gúlag diszelnökké választotta. 

— Sikeres ügy védi vizsga. Dr. Vitályos 
Oábor csíkszeredai kir. törvényszéki joggya-
kornok a marosvásárhelyi ügyvédi vizsgálóbi-
zottság előtt az ügyvédi vizsgálatot sikerrel 
kiáltotta. 

— Kinevezés. A fóldmivelésügyi  minisz-
ter az állami erdőtisztek közös rangsorozati 
létszámába Antalóczy János díjtalan erdömór-
nökgyakornokot ideiglenes minőségű m. kir. 
erdómérnök gyakornokká Csíkszeredába ki-
nevezte. 

— Kinevezés. Gyalókay Sándor főispán 
Dr. Fekete Zoltán marosvásárhelyi gyakorló 
orvost a szépvizi járásba járási tiszti orvossá 
nevezte ki. 

— Áthelyezés. Az igazságü?yminiszter 
Sata Denes oklándi jámbirósági írnokot a 
csíkszeredai törvényszékhez helyezte át. 

A „SZÉKELYSÉG'1 TÁRCÁJA. 
A bácsi pályája. 

Irta:  Mátrai  Ferrnc  BHa. 

— Hát bizony, mikor letettem az érettségit, 
én is azt hittem, öcsém, hogy az enyém az 
egész világ — kezdte a beszédet Jóska bácsi. 
A volt tanárok kezet szorítottak velünk, s mi 
büszkén, a jövőbe helyezett fényes  remény-
nyel, sétáltunk végig az utcán. A leányos 
mamák barátságos pillantást vetettek felénk, 
a iöigazgatóék meginvitálták egyikUnket-mási-
kunkat zsúrra, szóval, boldogok voltunk Mint 
a gubóból kirepülő lepke, ugy éreztük mugun-
kat az iskola pora után. Az egyszerű diák, ki 
nyolc éven keresztül, valamelyik külvárosi hó-
napos szobában szedte magába a nehéz tudo-
mányokat, a lakott negyedmagával, most ke-
zében a maturussal, egyszerre úrrá lett. 

— Hát hiszen nem mondom, voltak kö-
zöttünk egynéhányan, akiknek csakugyan meg-
kezdődött itt a boldogság. Ezek hazamentek 
az anyjukhoz, átvették a nekik Bzánt összeget, 
s mentek külföldre  tanulmányútra. Az egyik 
gazdász lett, a másik jógászkodott otthon. Ki 
erre, ki arra elvetődtünk mindannyian. 

De jött a szeptember. A fákról  hullani 
kezdtek a levelek. A sétányokról lassanként 
elmaradtak a piros szegfüs  fiatal  urak, a ma-
mákból i8 mintha kevesebb lett volna, keve 
sebben kezdtek ránk ís mosolyogni. Nem me-
hettünk több térzenére, s mi, kik nem örö-
költünk az apánktól százezreket, az udvarlá-
sok idején egyszerre csak komoly gondolatok-

kal kezdtüuk foglalkozni.  Hogy is lesz ez-
után ?... 

Én is gondolkozni kezdtem. Aztán egy na-
pon beállítottam a vármegye alispánjához — 
állásért. Míg odaértem, az uton háromszor-
négyszer is megtapogattam a belső sebeimet, 
nem hiáuyzik-e valami... Az ajtóban kiköszö 
rültem a torkomat, kopogtam, s a szokásos 
illemszabályok alkalmazásával megálltam az 
alispán előtt. 

— Mit akar? — kérdezte az alispán 
kurtán. 

Kimondtam. 
— Hát én, nem ismerem magát, barátom, 

különben is most nincs munka Várjon I — ki-
áltott felém,  amint látta, hogy kifelé  tartok. — 
Van jó irása Î Másolja le hamar ezt a dara-
bot, szólt s egy poros aktát nyomott a ke-
zembe. 

Mikor visszaadtam neki leírva, azt mondta, 
l>®gy eg)' hét múlva jöjjek el ismét, akkor 
majd tud'omra adja ez az ur itt — az egyik 
írnokra mutatott — lesz-e rám szükség, vagy 
sem. Elmentem. 

Valaki aztán felvilágosított,  hogy okvetle-
nül szerezzek pártfogót,  ha azt akarom, hogy 
ügyem sikerüljön. Nehezen ment. De a követ 
kezö héten mégis egy borítékba zárt névjegy-
gyei állíthattam be. 

— No, csak menjen ki, majd kap egy asz-
talt, — szólt az alispán, miután a névjegyet 
elolvasta, 

— Bakó ur I - ktálltott kifelé  - mutassa 
csak meg ennek a fiatal  embernek, hol lesz a 
helye, s adjon neki leirni valót. 

Félóra múlva már egy kopott, tiutupocsé-
tes íróasztalnál ültem s másoltam az elém ra-
kott darabokat, amiket Bakó ur, a kiadó hal-
mozott elém. 

Bakó ur, ugy láttam, örül az én alkalma-
zásomnak. Nem volt öreg ugyan, de annál 
kényelmesebb. Az alispán azonban nagyon sze-
rette. Bakó ur ki is aknázta ezt a szeretetet. 
Ahol csak lehetett, s amikor könnyített a dol-
gán. Ezért kerültem én is melléje. 

Szerette a hivatalfőnököt  adni. 
— Ugy-e érettségit tett? — kérdezto bi-

zonyos fensóbbséggel,  mikor átadtam neki az 
írásokat s látta, hogy rendesen másolok. 

Ez volt tehát az elsó lépés. Én azonban 
hamar meguntam a dicsőséget. Szerettem volna 
valami mást, valami önálló munkakört. írni, 
egyik napról a másikra. Egyik papirosról a 
másikra. Hát ezért tanultam én nyolc sovány 
esztendőn keresztül? — kérdeztem sokszor 
önmagamtól, miközben — ha senki sem hal-
hatta — nagyokat vágtam a papírral bevont 
tiutafoltos  Íróasztalon. 

Hivatkozással a tekintetes cim stb. stb. 
Tessék ezt leirni ötször egymásután. Mert rá 
van Írva piros ceruzával. Aztán tessék azon-
nal hozzáfogni,  mert sürgős. Ez is rá van Írva 
kék ceruzával. Ez nem lehet igy I Ebbe bele 
őszül az ember! Napról-napra erósebben zú-
golódtam — egy esztendeig. 

ükkor mar ismert az alispán. Elpanaszol-
tam neki, s egyúttal kértem, legyen pártfo-
góm a pénzügy igazgatósághoz szeretnék jutni. 

— Adta teremtette! Ezért vettem én ma-
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— Vasúti szerencsétlenség Brassó-

ban. A mint telefonon  nekünk jelentik 
csütörtökön este vasuli szerencsétlenség 
történt a brassói pályaudvaron. A Buda-
pest felé  induló személyvonat összeütkö-
zött egy tehervonattal, s ennek következ-
tében két vasutas meghalt és többen meg-
sebesültek. 

KATONA  ZENEKAR  HANGVER-
SENY  CSÍKSZEREDÁBAN.  A brassói 
2-ik gyalogezred  zenekara folyó  évi 
november hó öán (csütörtökön)  Csík-
szeredában,  az „Európa" szállodában 
hangversenyt  tart.  — Oelépti-dij  sze 
mélyenkint  00 fillér.  Kedvezőtlen  idő 
esetén  a vendéglős  a t. közönséget 
díjtalanul  hazaszállítja  Kitűnő  kony-
háról  valamint  jó zamatu küküllő-
menti  borokról  a tulajdonos  gondosko 
dik.  Ezen élvezetesnek  ígérkező  es 
télyre  felhívjuk  közönségünk  figyel-
mét. 

— Sepsiszentgyörgy uj polgármes 
tere. A mult héten töltötte he Sepsiszentgyörgy 
képviselőtestülete Godry Kerene örökét. Pol-
gármesternek Bálint Denes vármegyei árva-
széki ülnököt választották meg 44 szavazat-
tal, mig Malik Lóránd alpolgármester 20, ütő 
Aron tb. löszolgabiró 11 szavazatot kapott. 
Negyedik . pályázó volt Dr. Sándor Arihur 
ügyvéd kire szavazat nem esett. Az uj pol-
gármester képzett agilis ember, ki csak hoşz-
szabb rábeszélés utáu adta be pályázatát. Ál-
talános a meggyőződés, hogy az uj polgár-
mester minden tekintetben méltó lesz nagy-
nevű elődjéhez. 

— A remetel árvízkárosultaknak. A vár-
megye ntagánjavai a gyergyóremelei árvízká-
rosultaknak felsegélyezésére  1000 koronát ado-
mányozott. 

— UJ állatorvos. A kászonalcsiki járás 
állatorvosi teendőivel Hábel Kálmán m. kir. 
állatorvosi gyakornok bízatott meg. 

— Hivatalos órák a vármegyénél. A tör-
vényhatóság mai közgyűlésének határozata ér-
telmében az alispáni hivatalnál és a megyei 
árvaszéknél a hivatalos órák délelőtt 8 órától 
délután 2 óráig egyhuzamban tartatnak. Dél-
utánra pedig hetes tisztviselők jelöltetnek meg. 

A járási főszolgabiróságoknál  delelőt 8— 12-ig 
délulán 2—4-ig tartanak a hivatalos óiák. 

— Gyászrovat. Csiszér Áron nyugalma-
zott tanító folyó  évi október hó 23-án, 63 évi s 
koraban meghalt Csikszentkirályon. Elhunyt 
mint tanító 30 éven át Csikcsomortánban egy-
huzamban működött, közmegelégedésre. 

— Jakab Béla mészáru?, folyó  évi október 
hó 23-án, 42 éves korában, hosszas beteges-
kedés után Csikszentímrén meghalt. 

— Zöld Márton birtokos, folyó  évi október 
hó 27-én, 57 éves korában meghalt Csikszent-
ímrén. 

Törvényhatósági bizotlságl tagválasz-
tások. Azoknak a választott törvényhatósági 
tagoknak helyeit, kiknek mandátumuk lejárt, 
vagy bármely címen megbizásukst vesztették, 
az egész vármegye területén folyó  évi novem-
ber 15-én töltik be. A kerületekbe a választási 
elnökök már kiküldettek. A választás a régi 
kerületek szerint az összes választott bizott-
sági tagok felére  ejtetik ineg. 

— Városatyák választása. Csíkszereda 
város képviselőtestületében 12 választott bi-
zottsági tag helye üresedik meg a folyó  év 
végével. E helyek még ez évben betöltés alá 
kerülnek. Értesülésünk szerint a választást je-
lölő-értekezlet fogja  megelőzni, tnely a társa-
dalom minden osztályából a lehető méltányo-
san akarja a jelöléseket megejteni. 

— Elveszett kincstári lovak. A helybeli 
honvédzászlóalj két lovásza pénteken kilova-
golt két kincstári tiszti lovon a csíkszeredai 
fürdőtől  nem messze levő lövöldéhez. A lö-
völdénél a lovakat elcsapták legelni. A lovak 
— élve az aranyszabadsággal — csakhamar 
eltűntek a katonák szemei elöl. Mikor észre-
vették, nyomban keresésükre indullak, felku-
tatták az erdőket, de sehol sem találtak rájuk. 
Azóta nyoma veszett a két szép harci paripá-
nak. Az a gyanú, hogy visszamentek Köba-
lomba, ahonnan hozták őket de az sem lehe-
tetlen, hogy uj tulajdonosuk került, ki már 
értékesítette őket valahol a szomszéd várme-
gyékben. A nyomozás folyik,  eddig eredmény-
telenül. 

— Állategészségügyi állapotok. A 
ragadós állatbetegségek állásáról f.  hó 25-én 
kiadott kimutatás szerint a felcsiki  járásban 
előfordult:  seitésvész Csikmindszenten 1 udv.tr-
bsu, sertésorbáne Csikszenttamáson 1 udvarban, 
a gyergyószentrniklósi járásban sertésvész Szár-
hegyen 1 udvarban, 1 legelőn. Gyergyóreme-
tén 1 tanyán, Gyergyóvárhegyen 1 udvarban, 
veszettség Szárbegyen, Gyergyóvárhegyen, 

Gyergyóremetén és Ditróhan, ivarszervi hólya-
gos kiütés Szarhegyen -l udvarban és Gyer-
gyószetitniikióson sertésvesz 1 udvarban. Vár-
megyénk állategészségügye tehát igen kedve-
zőnek mondható. 

— Mozgószinhaz. A csíkszeredai állandó 
mozgÓ8zinl'.ázbau folyó  évi november hó ű-én 
(szerdán) bemutatják: „A vörös csók" elmü 2 
felvonásos  drámát. A műsor kiegészítő pontjai 
a következek: 1. Gyermekjáték, dráma. 2. 
Alapos kuni, humoros. 3. Lujza nem félté-
keny, vígjáték 2 felvonásban.  4. Nantes, ter-
mészet utáni felvétel. 

Szinészlgazgatóból mozllgazgató lett 
Tompa Kálmán, az erdélyrészi II. szinikerület 
lemondott igazgatója — Tompát egy Kolozs-
váron létesített mozgófényképszinház  vezető-
jéül hivta me. 

1913. evi októbor ko 26. E dátum 
vármegyénk nevelesügyi történetében nevező-
t s nap, mert e napon azok, akikről agyszólva 
senki sem törődött: vármegyénk árvaházának 
első lakói, az árvákat nevelő nővérekkel együtt 
megjelentek a kegytemplomban, hogy a bol-
dogságos Szűztől segítséget kérjenek, a jó 
Isten o'táránál hálaitnát rebegjenek azért, hogy 
immár nem elhagyatott szülöttei „Csikország"-
nak és a jóltevőkról is megemlékezzenek. 
Belépésükkor a jelenlevő közönség mély só-
haja köszönté őket, mintegy megkönnyebbülve 
a mulasztás nehéz kövétől; hány keserű fcöny-
nek lesz az intézet fölszáritója,  hány szülöt-
tünknek a szomszéd „Moldova" moloehjától 
való megmentője I I . . . Szivünkből kívánjuk, 
hogy a jó Isten segítsége velük legyen! Itt 
egyúttal jelezzük, hogy a esiksomlyói r. kath. 
tanítóképző növendékei f.  évi október hó 14-én 
hazánk Nagyasszonya ünnepén zenetanáruk, 
Domanyáne I vezetése mellett zenés szt. mi-
sét mutattak be; szebbnél szebb egyházi éne-
keket hallottunk hozzáillő zenekisérettel. Meg-
lepetés volt, mert senki sem tudott róla. Mint 
halljuk minden nagyobb Ünnepen — ha az 
intézet növendékei nem vakációznak — lesz 
alkalmunk részesülhetni. Szívesen látjuk!! 

— Kinovezes. A honvédelmi miniszter 
dr. Nagy László kolozsvári 21. honvéd gya-
logezredben póttartalékost, a brassói 24-ik 
honvédgyalogezred állományába tartalékos se-
gédorvos- helyettesé nevezte ki. 

— Szekelyország cimen uj politikai heti 
lap indul meg Székelyudvarhelyen, A lap, a 
mint a hozzánk érkezett körlevélből kitűnik, 
Csík, Háromszék, Marostorda, Torda-Aranyos 
és Udvarhely vármegyék pártoktól független, 
székely érdekű újságja. Egyelőre esak minden 
szombaton jelenik meg a lap. 

gát az irodámba? I'ersze I Fiatalember! Meg-
melegedett ! Szeretne most már ugrálni! 

A lábával is toppantott. 
— Különben is nem mehet el. Érti ? Nincs 

emberünk. Azt a munkakört pedig maga is-
meri legjobban. (Ekkor már iktattam.) 

Két hónappal ezután, egyszer maga meg-
szólított. 

— Hát mégis el akar menni. 
— A jövóm miatt nagyságos uram — fe-

leltem szerény hangon. 
— No hát csak menjen. Látom, megunta 

már a közigazgatást, fiuáne  akar lenni — szólt 
némi bosszankodással. Aztán felhivatott  a szol-
gával. 

— Menjen el a pénzügy-igazgatóhoz. 
— Már beszéltem vele ! 
— No, Isten vele I Aztán csak ott is de-

rék ember legyen. 
A kezét nyújtotta. 
Igazán boldog voltam. (Hát mégis csak jó 

ember az öreg.) 
Másnap a pénzügyigazgató is szívesen fo-

gadott. 
Már elóre hallottam, hogyan kell nála meg-

jelenni. Volt egy régi attilám, azt öltöttem 
magamra. Aztán lehajtós gallért tettem, fekete 
selyem, aranyrojtos nyakkendövei. 

Mindez egy délelőtt történt. A szivem erő-
Ben vert, mikor elindultam a pénzügyi palota 
felé.  t\'£  utam éppen a gimnázium előtt vitt 
el. Felnéztem az ablakokra. 

Eszembe jutott az óra, amelyet még egy 
évvel- ezelőtt, ebben az időtájban itt kellett 
nekem is töltenem. Eszembe jutott a bál, al 

mit mint nyolcadik osztályos diákok, még az 
osztályvizsga előtt reuileztüuk, s emlékeztem 
arra is. mily sokat ígérően néztek akkor rám 
a leányok. 

— Nyolcadikos! — súgták mellettom. — 
Ki tudja, mi lehet belőle... 

S mi lettem . . . Be sem merem magamat 
mutatni. Vármegyei hi . . . hiv . . . (Szegény 
díjnok a vármegyén.) 

De csak addig tartott ez a hangulat, inig 
elhaladtam a főgimnázium  épülete előtt. 

A nagy kétemeletes palotánál aztán újra 
éreztem, amit olyankor érez az ember, ami-
dőn vágyait teljesülni latja. 

A pénzügyigazgatú magas, szikár ember 
volt barátságos modorral. 

— Hová szeretne menni? — kérdezte mi-
dőn beléptem. 

Én gyakornoki állás: a pályáztam, bárhova 
— Mert — ugymoud — többfelé  van most 

számtiszti állás üresedésben. 
Alig tudtam nyugodtan maradni a helye 

men, ez utóbbi kijelentésre. 
— Bárhova, nagyságos uram. Bárhova — 

rebegtem. 
De nem elégedett mag. 
Az alispán úrtól ha!, ittam, hogy ön miként 

viselte magát s szolgalatáért akarom megju-
talmazni. Hogy választhat ez csupán azért van. 

Iígy felvidéki  várost neveztem meg. Nem 
akartam otthon maradni. Tanulni vágytam, s 
ezért kértem az idegen helyet. 

Egy hónap múlva kineveztek. 
Azóta nagy Idő telt el. Igaz, hogy előbbre 

léptem, de csak sok esztendei hűséges, kitartó 
munka után. 

— Amint az előbb hallhattad, valamikor 
én is mindent másképpen képzeltem, az álmaim-
nak akart im én is élni. Azonban rövid ideig 
tartott. A kenyér utat mutatott én megjártam 
ezt az utat, pedig nehéz göröngyös ut volt. 
Én végig haladtam rajta becsűleteseu, tisztán, 
anélkül, hogy sár tapadt volna a csizmámra. 

— Lásd Ham, ez az én történetem. Ha 
valaha majd nehéz napjaid lesznek, jusson 
eszedbe. Valami vigasztalást tán ez is nyújt. 

Bealkouyult. A gazdasszony lebocsátotta a 
függönyöket  s lámpát helyezett az asztalra. 
A bácsi — jobb kezében a pipával — egy 
pontra nézve még mindig ugy ült ott, ahogy 
az imént, amikor a beszédjét befejezte. 

Gazdagság. 
Lehetne — mint ahogy nincsen — 
Gazdagságom sok-sok kincsem, 
Mégis — koldus szegény lennék : 
Ha szemedbe netn nézhetnék. 

Szemedből latom, hogy szeretsz : 
Ha rám nézel, ha rám nevetsz ; 
S ba átölel a két karod, 
Mint egy király — boldog vagyok. 

Boldog, gazdag, mint egy király — 
S ha hün szeretsz barna kislány : 
Végtelen lesz gazdagságunk, 
A szerelmünk, boldogságunk 1 
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— Adakozás. Az Agrár takarékpénztár 
a remetei árvízkárosultak javára 200 koronát 
adományozott. 

— Versenytárgyalás. A m. kir. brassói 
24 honvéd gyalogezred Csíkszeredán állomásozó 
zászlóalja részére 1914. év január hó 1-töl de-
cember hó 31-ig terjedő idóre a szükséges 
élelmi cikkeknek szállítás utján való biztosí-
tása iránt Csíkszeredán (várlaktanya) gazda-
sági hivatal helyiségében folyó  évi november 
hó 11-én délelőtt 9 órakor nyilvános verseny-
tárgyalás fog  tartatni. 

— A munkakerülőkről szóló törvény 
életbelépett. A törvény a büntetendő munka-
kerülők közé sorolja a következőket: Aki til-
tott szerencsejátékból tartja íöun magát, aki 
másnak tapasztalatlanságát, könnyelműségét, 
szenvedelmét vagy érzelmi gyöngeségét ki-
használja. Az utcai nő barátja, a zálogjegyedé 
tárcadobó, a kuglisipista, az álhirlapiró, a kö-
nyöradomanygyüjtó, csaló, zugküzvetitö, a rend-
jelszédelgó, jósnő, kuruzsló és mvg sok szá-
mos eddig büntetlenül folytatott  foglalkozás 
Űzője — közveszedelmes munkakerülő. Mint 
ilyen, letartóztatása alatt muakára szorítandó 
és a muukaelvégzés megtagadasa esetén a fe-
gyelmi szabályokkal sújtható. 

— A megsült ember. Szászrégenben a 
Farkas fele  szeszgyárban rémes haláleset tör 
téut pár nappal ezelőtt. A hideg őszi éjszakán 
Csuka János napszámos, nem lévén hajléka, 
a gyár kazánházában húzódott meg, ahol ak-
kor seuki sem volt. Bizonyára itta3 volt és el-
álmosodott és ilyen allapotban beleesett a ka-
zán tlizszekrényébe. Amikor észrevették, már 
halott volt s teljesen hamuvá égett. 

— A Reichbank leszállította a ka-
matlábat. Nem érkezik váratlanul és mégis 
meglepetést ke't a hir, hogy a Reichbank fel-
százalékkal U százalékról 5 és fél  százalékra 
leszállította a kamatlábat. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉ11 

BÜTORBYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY-BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
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Hitelkepes egyeneknek árfeleme 
lés nélkül részletfizetesre is. 

Óriási valaszték amerikai 
iroda berendezesekben, 
vas- és rézbutorok, sző-
nyegek. függönyök és 
teljes menya s s zony i 

Hl" KELENGYÉKBEN. 
— Automobil-jarat. A székelyudvar 

helyi városi kepviselő-testület egyik korábbi 
gyűlésében ugy határozott, hogy a posta- és 
távirda igazgatóság által Székelyudvarhely— 
Gyergyószentmiklós között tervezett posta és 
személyszállító gepkocsijárat létesiteséhez a 
város az építési és szabályozási pénzalap ter-
hére 10000 koronát engedélyez a felépítendő 
garage céljaira s a városi villamos telep szom-
szédságában a szükséghez képest megfelelő 
területet ad 10 kor. eg}ségarbau négyszög-
ölenként olyképpen, hogy ha a létesítendő 
gépkoesijárat bármely okból megszűnnék, 
átengedett terület tulajdonjoga az épület ér-
téke megtérítésének kötelezettsége nélkül 
város közönségére visszaszáll. Az átengedendő 
terület értéke a megszavazott 10UU0 korona 
hozzájárulási összegből levonandó s az eẑ n 
levonás után fennmaradó  tőke után annak 
teljes törlesztéséig a varos » százalékos ka-
matot tizet a m. kir. postanak. A tanacs ezen 
képviselőtestületi határozatot a kolozsvári posta 
és távirda igazgatósággal közölte. Az igazga-
tóság erre felkerte  a várost, hogy az esetben, 
ha a garage bérlet utján lenne biztositható, 
hajlandó lenne-e a megadott 10000 korona 
hozzájárulás 5 százalékát vagyis évi űtJO ko 
rónát postának megfizetni  s ha igen hány éven 
át ? A kérdést a székelyudvarhelyi képviselő 
testület ezen a héten tartott gyűlésében tár 
gyalta, amikor kimondotta, hogy a Székely-

udvarhely—Ggyergyószentmiklós között terve-
zett posta- és személyszállító gépkocsi-jarat 
azon esetben is, ha a garage bérlet utján ts 
lenne biztositható, 10 éven át évi 500 korona 
hozzájárulást ad. Természetesen, ha a posta-
és személyszállító járat elóbb megszűnik, ak-
kor az évi hozzájárulást is a város beszünteti. 

— Uj színigazgató Marosvásárhelyen. 
Marosvásárhely tanácsa dr. Márfy  Károly szín-
igazgatónak junius, julius, augusztus havára 
játszási engedély adott. 

— A király adománya egy csikme-
gyei hitközségnek. A király a madéfalvi 
rém. kath, hitközségnek magánpénztárából 
000 koronát adományozott. 

C S A R N O K . 
A feketeruhás  lányok. 

Irta: Korvin Ottó. 
Tegnap minden kis zajra nagyon megresz-

kető voltam, az ajkain mellett idegesen fájó 
vonás ült és a szemeim bizonytalanul estek a 
mozgó emberekre, mikor nagy sétámra elin-
dultam, a Stéfánia-utra,  zöld fák  közé, este. 
A iák ugyan már nem voltak zöldek, mert az 
este kegyetlen és mindent feketén  leborító 
leple lehullt már rájuk, de én kifogtam  rajta, 
mert lehunytain a szememet és mindent olyan 
színűnek láttam, ahogy akartam. 

Végigrohantam kétségbeesett kóborlásom-
ban rajta, aztán csendes-lassan hazatérésre: 
megfordultain,  mert hívott az ágy. 

Lassan sétáltam, előre nézve és láttam így, 
hogy mellettem menő nők, jóknak és rosszak-
nak nevezettek, mind a szemembe néztek és 
arra gondoltam, mit valahol olvastam, hogy 
azok a jó nők, akik rosszak és hogy rosszak 
a jók, de elfelejtettem  megállni gondolkozásra 
ezen, mert az agyam fáradt  és egészen képek 
nélküli volt. 

Az Andrássy-uthoz értem, előttem egy kocsi 
rohant el és én nekem meg kellett állnom és 
zajra ökölbe szorítnom a kezemet és a meg-
álláskor hátra is kellett fordulnom  kicsit, mert 
szőke nő ment mellettem a férfiával,  és hal 
lottam, mindketten egyszerre mondták, hogy 
szeretnek, egyszerűen pompás szóval, igy: 
Szeretlek. Aztán kiforrósodott  a szemem és 
éreztem, mind lesznek mind mélyebbek a kék 
karikák alatta és arra gondoltam: mindenütt 
és mindig emberek jönnek, akik szeretnek, de 
nem egyedül, mint én, hanem kettesben és 
mondják ezt szépen és igazán egymásnak, 
nem kell ugy, mint nekem vágyammal és ja-
jommal a holdhoz, meg a holdnak zugó fák-
hoz fordulnom. 

Már az éjjeli utcákon jártam, jobbra és balra 
fordultam,  nem ugy, ahogy eszembe jutott, ha-
nem mindig a másik oldal fele,  mint ahogy 
az előttem járó ember tette, de azért mégis 
hazafelé  közeledtem. Észrevettem, mert isme-
rős utcák és házak jöttek elzárt kapukkal és 
sötét ablakokkal. 

— Hát mindenki nyugszik már? — kér-
deztem és mintha az utmenti fák  igent intet-
tek volna. 

— Hogy tud mindenki nyugodt lenni ? — 
kételkedtem tovább és mellettem egy ember 
ment el és a következő kapun becsöngetett. 

Megáltain, hol kigyúlt egy lámpa és öt 
perc múlva újra elaludt. 

— Hát ez is? — reszkettem és eszembe 
jutott, hogyha én hazamegyek, ruhástól az 
ágyra dobom magam, az ablakom sötét lesz 
és a lennjárók azt lógják gondolni, hogy én 
csendes vagyok, pedig engem rázni fog  a zo-
kogás, amely már régen nem tud kitörni be-
lőlem. 

— Hát ez is? — kérdeztem és tovább 
mentem, már nagyon közel voltam a házhoz, 
ahol lakom és ezert nagyon lassan mentem. 

— Hát mindenki? — szóltam és akkor 
egy házhoz értem, melynek máskor csukott a 
kapuja és ablakszemei sötétek, de ma tárva 
nyitva volt és nekem rá kellett néznem. Né-
hány lány állt ott, néhány feketeruhás,  nagy 

feketeszemű  lány: némán álltak és az arcuk 
olyan halvány volt, mint egy megfojtott 
halotté. 

És mindegyik — már nem tudom, hányan 
voltak - rám nézett, olyan nézéssel, melyből 
kábult agyam szivem forró  vérével telt meg, 
annyira, hogy azt hittem, el fogok  esni és 
féltein  is az eleséstől, mert megfogtam  a falat, 
tudom, mert hideg volt, mint a tófeletti  levegő 
éjjel. 

És a néhány feketeruhás  lány közé léptem, 
pedig nem akartam, hiszen tovább is mentem, 
de leejtettem a ceruzámat, melyet a kezemben 
hordtam és az abba a kapuba gurult, kellett 
odamennem. 

És a néhány feketeruhás  lány közé léptein 
és láttam, hogy mire a kapuhoz értem már 
az én ruhám is fekete  lett, jól láttam, mert a 
kapuval szemben nagy ezüstszínű tükör állott 
és annak bágyadt üvegjéből csak az arcom né-
zett fehéren  vissza engem és fehér  volt még 
két fáradtan  lccsűngctet kezem is, a gyengén, 
de hatalmasan ökölbe szorulók. 

És akkor beléptem [élés nélkül az ajtón és 
mindegyik megcsókolta a számat és ezek a 
csókok engem megnyugtattak. Aztán szólni 
kezdtek vadan félemlítő,  halálosan csendes 
suttogással. 

— Mi idehívjuk nézésünkkel azokat, akik 
halványak és az éjet nagyon szeretik, mi ide-
hívjuk a gyászoló férfiakat.  Téged is már sok-
szor láttunk erre járni, fáradtan:  bizonyosan a 
nagy ligeti sétáktól, talán az élettől, és azt 
hisszük, otthon szembe szoktál a gyertyáddal 
ülni és néha, ha papirszelet és ceruzavég akad, 
akkor verset is írsz, csak két, három, négy-
sornyit, rimtelenül, de mégis csengőket és egy 
név is van azokban a sorokban mindig, Jolán 
vagy Margit, de inkább Jolán, mert a te ar-
codhoz és nagyon barna hajadhoz, egy vékony 
és magas, dc szintén kísérleti halvány lány 
való, egy olyan, akinek láttán a krizantémra 
gondol az ember és egy olyan, akit Jolánnak 
lehet szólítani. Mi ide hívtunk tégedet, mert 
azt akarjuk, hogy ma (mert este Jolánra gon-
doltál, ki most messzi van tőled, vagy vona-
ton ül) hogy ma felejtsd  öt, nézd: mi karcsuk 
vagyunk, szépek és ma a tiéd, válassz közü-
lünk egyet, akit megcsókolhatsz és Jolánnak 
hívhatsz, válasz nézd: nagyon szép a mi ne-
ked kínált testünk. 

De én érzéstelen voltam, csak a szemem 
nézését hullattam feketeruhás  testühre. 

A kapu alá befutt  a szél, a petróleumlám-
pás halálosan megborzadt és én is meginog-
tam egy percre eldőllésre. 

— Ne félj  — biztattam magam és újra rá-
juk néztem. Sorban álltak előttem a falnál, 
mely fehér  volt és fekete  ruhájuk alatt elgon-
dolt testűk nagyon hivot és fekete  hajuk cso-
dásan koronázta fehér  arcukat: láttam : mind-
annyinak az arcán nagy szomorúság ül és 
láttáin, hogy mindeniküknek a szeme könnyes. 

Nálam volt egy pár, a ligetben tépett fehér 
virág, azok lassan kihultak a kezemből és a 
sötét kapu alatt szeszélyes kis rakásokat és 
jeleket róttak. 

— Szamár vagy — mondtam, mert a tü-
körben megláttam magam, hogy a kaput 
keresem. 

— Szamár vagy — ismételtem, mikor meg-
találtam a kaput és kiléptem rajta. Kilépésem-
kor annyi sóhaj suhant, amennyi csókot a be-
lépésemkor kaptam, éreztem : épen annyi, mert 
lassan az ajkamról elmultak az égő csókhe-
lyek. Olyan sóhajtás volt, mint mikor az or-
vos azt mondja a betegre, hogy nem tud se-
gíteni rajta. 

Kiléptem a kapun, kinn kis szél szaladt, 
arcomba vert egy kevés kavicsot és a fák 
között kószán fütyörészett. 

Hazamentem és egy koldusnak a sarkon 
nikkelpénzt adtam. 

Aztán ágyba feküdtem,  dc sokáig nem tud-
tam elaludni és keveset sírnom is kellett. 
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NYOMDÁSZTANULÓNAK 
felvétetik egy ügyes fin, 

k i legalább a középiskola 

I l- ik vagy 111-ik osztályát 

jó eredménnyel végezte, 

VÁKÁR L., 
könj vnycmöajában, Csikszereflálian. 
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— Eladó tégla, a legelső minőségű, 

mintegy 150.000 azonnal e l a d ó ! — 
Érdeklődők felvilágosítást  nyernek a 
kiadóhivatalban. 
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olcsó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

kiadóS)iv/atalbai). 
höwsih 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tudó- és mellbetegségeknol, enyhíti a ka-
tarust, megszünteti a fájdalmat  okozo köhögost. Torokgyuladást, 
rekedtséget és gégebajokat megszüntet, valamint lázt, különösen jó 
liutásn gyomorgörcs és kolika ellen. Gyógyhatású urauyér és altesti 
bántalmakuál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas fogak,  szájbüzuél, valamint 
az összes száj- és fogbetegségek,  büffögés  ellen, megszünteti a száj 
vagy gyomortól ereiKi bűzt. .ló hatású pántiikagilisztánál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orháucot, láztól eredő hólyagot, keléit, sze-
mölcsöt, égosi sebeket, megfagyott  testrészeket, vart és kiütést. 
Fülbáutalmuk ellen kitűnő hatású. Minden háznál különösen influenza] 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
írjunk: Tliierry A Őrangyal-gyogytaranak Pregrada, 

Rohitsch mellett. 
12 kis vagy (i  dupla  vagy 1 nagy sepicialüveg  560 korona. 
Nn^yobb rendeiósekncl jolentokeny árengedmény ! 

Thiorry A. gyógyszerosz egyedül valódi Centiíolia-kenöcse. 
Megakadályoz s megszüntet vérmérgezést, fájdalmas  operációkat Ieggvak 
rabban feleslegessé  lesz Használatos gyerekágyas nőknél iájó onil.ik, 
tejmeginditás, rekeiiés, enilők«-inéiiyedés eilen. OrbAnc, feltört  lábak, sebek, 
dagadt végtagbk, csontszu, fekélyek,  ütés, szúrás, lóvéi, vá..á< va.jv zúzó-
dás állal okozott s-beknél kitűnő gyógyhutásu >/.-r. Idegen testek eltávo-
lítására mint: üveg, szálka, por, serét, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 
képződmények, valamint rák ulbn, féreg,  rothadás, körömgvii'és, hói vag, 
egosi Bebek, hosszú betegségeknél előforduló  tüifekvésnél,  vérkelé-. knél. 
íülfolyásuál,  valamiut kipálás esetén csecsemőknél stb. stb. kitiinn hatású. 

2 tégely ára K. 360 a pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható. 
Budapesten kapható: Török József  gyógy tárában, valamint az ország legtöbb gyógyszer-
tárában. Nagyban Thalmayer cs Seits, Kochmeister Utódai, Radanovits Testvérek 

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

V A K Á R L„ C S Í K S Z E R E D Á B A N 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- É S I RÓSZERKERESKEDÉü 

[ 

& 
Elvállal mindennemű könyvnyomdái munkákat. n. in.: báli meghívókat, 
falragaszokat, eljegyzési kártyákat, esküvői meghívókat, gyászlapokat, 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratokat. Nagy raktár egyházi, ügyvédi és 
községi nyomtatványokból. Szép választék linóm irodai fehér-, fogalmi és 
miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírok és borítékok, gyászszegélyü, 
és más színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint linóm irodai 
Anthracyn, kék. piros és zöld ténta. tusok, kitűnő pecsétviaszok, írónők, 
tollak, tollszárak, törlőgumik, iskolai füzetek, rajzeszközök, hegedűk és 
hegedüvonók, hurok, rajzpapirok, rajzfüzetek, körzők slb. cikkekben. 

© ö 
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