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

Képzelt sérelmek. 
Az országgyűlési képviselőválasztó 

kerületek szánjanak és székhelyeinek 
megállapításáról szóló torvényjavaslatot 
ellenzéki körükbeu még jóformán  el 
sem olvashattak, nemhogy alaposan ta-
nulmányozhattak volna s maris csa» 
ugy vaktabau jogfosztásokat,  az elleu 
zek kiirtasának szándékát magyarázzak 
bele erős lelülelesseggel. Ezekből a 
mondvacsinált vadakból egy szó sem 
igaz. Aki elfogu  atianul mérleg li a ja-
vaslat irányelveit, nem pedig 'Zial aí 
előre föltett  szándékkal, hogy a javas 
laiban, törik szakad, okvetlenül hioakat 
kell találnia, hat egyszeriben tisztában 
lesz vele, bogy azonar, akik ezt a tör-
vénytervezetei alkottak, a leglelkiisrae-
retezebb objektivitás vezeite iuuuka|uk-
bau. Olyau kicsin-s szempoutokkal, hogy 
ez vagy az a kerület elieuzeki e v .gy 
kormánypárti, éppen semmit s-jin tö-
rődtek. 

Sót, ha mar egyaltalabau iiyen ulan-
tas célok ku'atasaval vizsgaija valaki a 
javaslatot, akkor egész bátran siatisz 
tikát készíthet arról, hogy a kerületek 
uj beosztásává1 a kormauypán is fog, 
— ha ugyau ezt igy előre meg lehet 
állapitaui — kart szenvedni es az ellen 
zék is irhát majd egy es mas helyen a 
maga szauilájara nyereséget. 

Igaz, hogy egy par elienzéki keril 
let megszűnik, ezzel szemben uzounau 
munkaparti kerületek is eliüuuek s az 
ujouau alakilolt kerületek közöu is vau 
ellenzéki színezetű, csakúgy, mint kor 
uianypartinak latszo.Eiegiegyeuereszbi u 
hirieleuebeu csak arra mu a uuuk, üogy 
az Erdeiyben es a Felvidi-ken megszüu-
tetet kerületek luiuyomó szama uja unud 
kormánypárti, hoiott az ujouau szerve-
zett kerületek közül, hogy többet ue 
mondjuuk, a pesliuegyei hei uj kerüiei 
talan ellenzéki lesz. 

És ott vannak a varosok, aliul u 
szavazna tilkossaga mellen a muiuai 
ság uagy lömegeból kerülő uj válasz-
tok száma döntheti el a mérkőzési, 
elűreláihatóau uem mindig a kor 
mauypart javara. 

A javaslatot tehát nem ilyen kicsi-
nyes szempontok es pártpolitikái len-
deuciuk szeriut kell merlegeiül, hanem 
largyiiagosau uina magasabb uézópont-
bol, hogy valóban a nemzetgazdasági 
es szociális aiakuiasok, a kul.urális ha-
ladas, a lörteneti tejlódes s ennek ta 
uul-ágat-e azok a iószempoutok melyek 
itt irányi szabnak s tigyeiemmel vau-e 
a javaslat a jovo tejlodes elörelaihato 
alakulásaira? .Mar pedig uiiudezukie a 

erdesekre objrkuve csakis igeunei le 
het valaszolui. Htiijuk a kilögasi, hogy 
Erd.-ly kevesebb kerületei kap mini meny-
ük ivei bírt. Miért? Muri a kuituranak ala-
csonyául) fukan  allo roujau lakossag adja 
a vaiaszlok zömét. 

Arra a felületes  v.daskodasra, hogy 
mivel a közsegek beoszias.it a kijelölt 
szekh 'lyekhez nem a torvenyhuiosagok 
végezik, haucui a belügy miniszter reu 
doletiieg lógja eiVi gezni, lehat ebben 
vatami sorelem volua, Csak azi vaia 
szo.juk, liogy ez a felkapott  ellenzéki 
vud nem őszinte, inert hiszen a tör-
vény liaioságok kei varmegye kivétele 
vei uia mind kormánypártiak s igy uaui 
lehet az sereleiu az e.leuzekre, üogy a 
Kerületek uj lieosziasubau a törvény-
hatóságok, tehát egy keisegteleuul kor 
mauyparu lomul, nem douieuek. Nincs 
abban serelem, hogy a beosztás a bel-
ügyminiszter kötelessége, mert a javas 
lai szeriül a uuuiszter tartozik terve 
letet az országgyűlés ele terjeszteni 
es azou uz országgyűlés valioziaihai 
Az újításban igy meg lobü az alkotnia 
uyos garancia. 

Választókerületeink beosztása, 
mint az elloguüoti törvényjavaslat mondja, 
szambán az uj törvényéi is 4 lesz. A 
változás csuk abban van hogy a karctalvi 
valasztókeruieii szeküely megszűnik » 
Dilró nagyaozseg v.n.iszló keruieu szék-
hely lesz. tzzei a be ,'sztassai a gyergyói 
reszeken is kel valasziorferuieti  s a CSIKI-
reszeken is ket kerületi szeKliely lesz, 
szemben azzal a regi es helytelen hely-
zettel, hogy Csíkban három es üyergyo-
ban csak egy volt. hitül eltekintve a 
tlilrói választókerület létesítését, helye-

sebben a gyergyói két kerület létesítését 
a gyergyói részeknek az ulolsó évtized-
ben megindult gazdasági, ipari és keres-
kedelmi fejlődése  tette indokolttá. Hogy 
az egyes kerületekhez milyen községek 
csatoltatnak, az bar eldöntött, de még 
nem tudott dolog. Mindenesetre a terü-
leti összefüggés  és a lehetőleg arányos 
megosztás volt ebben az irányadó elv. 

Négy választókerületünkkel szemben 
a statisztikai szamok alapján javasolt be-
osztás Csíknak három kerületet proponált. 
Most igy a négy kerülettel a mi ÜUOO— 
Ü4UU szavazatig terjedő beosztásunk az 
országos atlagon jóval alul marad, Ezzel 
szemben, a mint illetékes helyről értesü-
lünk, varmegyénk részéről az öt kerüle-
tes beosztás pruponáltatott, a mely azon-
ban olyan kis számú választókat szám-
lált volna, liogy az megvalósítható az 
ideális területi beosztás mellett sem volt. 
Kurczialva azonban emellett a beosztás 
mellett is elesett volna a székhelytől, mert 
ezesetben Oyergyószentmiklós, Ditró, 
Szépviz, Csíkszereda és Csikszentmárton 
leitek volna kerületi székhelyek. 

leli aratás. 
Telve a hivatalos lap közgyűlési meg-

hívónkul. Tele vannak a lapok kozgazdasagi 
rovatai merlegekkel, .vüzgyülési tudósítá-
sokkal, melyek hűségesen beszámolnak 
airól, hogy a milliomos pénzváilalatok 
alaptőkéi a mult esztendőben mennyit 
jövedelmezlek es mindennek íuggelékeűl 
olt van a tájékoztató a részvényesek 
számara, üogy szelvenyeiket mikor, hol 
es muyen összegekkel váltlialják be. 

Azt hittük, liogy annak az általános 
depreasionak, mely uralkodott az egész 
műit esztendő loiyaman, nyoma lesz a 
merlegekben es az oszlalekinegailapitások-
bau. üondoltűk, hogy annyi gazdásági 
existencia tobo es kevesebb dísszel tor-
lent temetésének mégis megiaijuk a ha-
lasat u bank és takarékpénztári mérle-
gekben. 

Semmi ilyen kellemetlen látványossá-
got nem nyújtanak a pénzintézeti merle-
gek. A t. részvény esek semmitele temet-
kezési költségben reszt nem kenytelenek 
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vállalni. A belátó, körültekintő igazgató-
ságok gondoskodtak lefolyt  évi munkás-
ságok során arról, hogy mint mindenkor, 
ma is babér övezze a pénz őrzésében 
verejtékező homlokokat. 

Ha ennek az országnak a gazdasági 
állapotait a pénzintézetek most közkézen 
forgó  mérlegeiből kellene megítélnünk, 
kötelességünk volna megállapítani, hogy 
igazán tejjel és mézzel folyó  ország ez 
a mienk. Harminc-negyven százalékos 
bank és takarékpénztári osztalék igazán 
nem tartozik a ritkaságok közé. Minden-
napos a husz és harminc szazalék között 
ingadozó nyereség, aminek a jelentősé-
gét tulajdonképpen csak akkor értékel-
hetjük, ha figyelembe  vesszük, hogy a 
busásan dotált részvényesek mellett el-
rejtetnek a jövedelmek tartalékolás és a 
nyereség elővitel spanyolfalai  mögé. 

Ez a bank és ez a takarékpénztári 
rendszer csakugyan felér  minden eszten-
dőben egy-egy aratással. 

A háboros időkben mint ősszel a 
légy, ugy hullott a kereskedelmi és ipari 
existencia. A csőd olyan gyakori volt, a 
milyen rendezett gazdasági viszonyok 
között a váltóovatolás. A mikor legna-
gyobb volt a gazdasági veszedelem, akkor 
volt a magyarországi pénzvilág a leg-
elzárkozottabb. Segítség a bajban vergődő 
gazdasági existenciák számára kapható 
alig volt. Minden intézet a merev elzár-
kózás kényelmes politikáját követte. — 
Egyedüli gond az volt, hogy minden 
pénzintézet, amelyik valami összekötte-
tésben volt egyik másik tengődő céggel, 
vagy kisebb intézettel biztosítsa a maga 
követelését. A bankügyészek, jogtaná-
csosok teljes fegyverzettel  állottak készen-
léti állapotban. A mit csak a magyar 
igazságszolgáltatás csak megadhatott az 
erősebb jogainak a védelmére, az mind 
rendelkezésre állott. 

Ilyen viszonyok mellet keletkeztek a 
mérlegek, a melyekben örömük van a 
részvényeseknek, de a melyekből nem 
lehet konstruálni a magyar közgazdasági 
élet igazi egészségét. 

Nemcsak a téli aratásra kellene gon-
dolni ezeknek az intézeteknek, hanem 

A „SZÉKELYSÉ6" TÁRCÁJA. 
Ideges emberek. 

Irta; Mrttrat Fareno Béla. 
— Ha nem nevetne ki érte, mondanék va-

lamit — szólt hozzám egyszer egy éltes hölgy, 
ki jó ismerőse volt a családunknak. — .Nézze, 
Feri, nekem — nem is hiszi — olyan furcsa, 
de olyan különös szokásom van. Bármikor fe-
küdjem le este, nem tudok el5bb elaludni, 
amig el nem mondok száz olyan szót, amiben 
csak két szótag van. Például kerekes, ilyet 
nem gyűjtök, mert ez már három szótagu. 
De ezt igazán mondom, valahányszor lefek-
szem, mindig csinálom. Lássa, milyen bolond 
vagyok. A mult éjszaka elhatároztam, hogy 
többe azért sem teszem. Kinevettem maga-
mat. Végre is ez gyerekség. Aludj I 8 befor-
dultam. S azt hiszi sikerült? A méreg majd 
megevett. Muszáj keresned, muszáj. Addig nem 
engedlek aludni. Mintha valaki súgta volna a 
fülembe  s megint csak elkezdtem gondolkodni. 
A kilencvenediknél már szunyókáltam. No 
még tizet. Al-ma... kör-te... dl-ó... fü-ge... 
szil va.... ré-pa.. cser je... ka-pa... pad ka.. 
ke-fe...  A századiknál a szemeimre mintha 
ólom sulyok nehezedtek volna. Elaludtam. 

— KI kell mennem ebból a városból — 
zzólt egy másik asszony. Irtózom ettől a sok 
viztól. Legalább ne látnám. De mindennap 
három hidat járni, szörnyűség. Ezt en nem 
birom. Akárhányszor — legy en bárki a tarea-

arra is, hogy az aratást megelőző munka 
igazán a magyar közgazdaság javára vál-
jon. Kellene, hogy ne csak a kamatjö-
vedelem legyen forrása  a mérlegbeli nye-
reségeknek, hanem alkotó, teremtő munka 
iránt való vágyakozás hevilse azokat a 
pénzügyi kapacitásokat, a kik mai ösz-
szes tevékenységüket abban merítik ki, 
hogy épen csak a kamatjövedelemből 
alimentálják a tőkét, mely gondjaikra van 
bizva. 

Színi kerületünk. 
Amint a vidéki lapokból értesülünk 

Torda város polgármestere dr Zilahi Se-
bes Andor akciót indított meg egy uj 
szinikerület létesítése tárgyában. A moz-
galom célja az, hogy a jelenlegi erdély-
részi II. szinikerület városait Csikszereda 
kihagyásával egyesítse. Nem azért Csík-
szereda kihagyásával, mert Csikszereda 
nem volna jó város, hanem azért, mert 
eddig a kerület vezetése Csíkszeredában 
volt s ezzel, okkal vagy oknélkül egyes 
városok, illetőleg azoknak kiküldött kép-
viselői elégedetlenek voltak. Szóval a 
rugó nem közügy. — A rugó személyi 
ügy. Így tehát az akció is csak ilyen 
szempontból bírálható meg. Mi ugy va-
gyunk értesülve, hogy azok a városok, 
amelyek a tordai mozgalomhoz állítólag 
csatlakoztak még nem is igen tudnak 
ilyen elhatározásról s hogy az egész kí-
sérletezés éppen ezen nyilván személyes 
vonatkozás miatt a komolyabb, valóban 
a kerület érdekét képviselő városok ki-
küldöttei előtt sikertelennek tekintetik! 
De ezt a minisztériumban is éppen igy 
tudják s természetszerűleg ezt érdemlő 
támogatással is kezelik. 

A mi Csikszereda városát ebben a 
kérdésben egyebekben érinti, az nem is 
fontos.  Mert Csíkszeredában is a színészet 
érdekében nem az a fontos,  hogy honnan 
dirigálják, hanem a fontos  az, hogy a 
társulatunk nivója emelkedjék. Minthogy 
pedig Csikszereda városának legkésőbb 
az 1915. évi saisonra 550—600 sze-
mélyre szóló kőszinháza lesz abba a ké-
nyelmes helyzetbe jut, hogy a nagyobb 

Ságomban — ha rálépek egy hidra, valósággal 
Iázni kezdek. Különösen áradaskor. Juj I Ha 
rágondolok, még itt a szobában is borsódzik 
a hátam. Azok a sárga, iszapos hullámok... 
Rémséges gondolatokat ébresztenek bennem. 
Lehet, mivel a tájunkon sincs viz, nem tudom, 
eléggé csodálatos lehet ez másnak, de én 
mitsera tehetek róla. 

S el is hagyta a három-folyós  várost. 
Egy harmadik — szintén asszony — a vi-

lág minden kincséért sem ment volua el a 
templom előtt, ha harangoztak. Azoub: n van 
a templom előtt egy tér, s ha megkondultak 
a hurangok odafönn,  az illető mindig ide me-
nekült a járdáról. 

— De keretű, — mondtam egyszer moso-
lyodva — ha le is dűlne a torony — mert 
mindig ettől felt  — ép ugy veszedelmes volna 
ez önre a téren, mint a járdán. De nem lehet 
kapacitalni. 

Volt egy kis tanítványom. Körülbelül ti-
zenkét éves lelt,-tett. Egy este, hogy a fel-
adatat irta. egyszerre csak u rémület vonásai 
jelentek meg az arcán. S még mielőtt meg-
kérdezhettem volna baja felől,  a kis Hu si-
ránkozó képpel fordult  hozzam, liogy ne ha-
ragudjam, elhibázta a feladatat.  Benéztem az 
irkajaba, de alig akadtam . gy ertelraesen le-
irt szóra. Kgylkben-másikban még a belük is 
át voltak húzgálva. 

— Mit csinál maga, Miska? — kér-
denem. 

direktorok is futni  fognak  a saisonjáért 
s véleményünk szerint éppen ezért nem 
Csikszereda vészit, ha a szervezendő uj 
kerületből kimarad, hanem a kerület gyen-
gül ezáltal. 

Mindenesetre azoknak, akik az erdélyi 
városok szinügyi szövetségét megfogják 
csinálni, bizonyára a közérdeknek olyan 
megvédése lesz a törekvésük, ami min-
den személyes természetű érdekét a maga 
értékére fog  leszállítani. 

S minthogy a kerület jelenlegi ideiglenes 
elnöke dr. Ujfalusi  Jenő polgármester már 
megkereste a városokat ez uj alakulással 
szemben tanúsítandó magatartásukranézve, 
megvagyunk győződve arról, hogy ez a 
kérdés is a rendes kerékvágásba, a helyes 
megoldási medrébe fog  terelődni. Mert 
hisz kerületnek ma államsegély is kell, 
az államsegélyt pedig csupán a színészet 
érdekeit szolgáló törekvések támogatására 
nem igen adnak. 

A gyerek csak sir. 
Aztán mikor harmadszor, negyedszer 9 

többször ÍB ismétlődött az eset, barátságos 
kérdezősködéssel igyekeztem a tiu titkát ki-
puhatoni. Végre sikerült. 

— Sokszor mikor irok vagy tanulok — 
mondá a kis Miska gyerek — ón nem is aka-
ró»', aztán mégis mindig oly an ijesztős képek 
jönnek elém. Néha nappal is. Mintha kerget-
nének. Olyan hosszú emberek gyünnek elém, 
aztán mindenféle  grimaszokat csinálnak. Én 
ugy félek  tőlük. De a mamának mégsem 
merem elbeszelni. Azt mondaná, nem vagyok 
bátor. 

Egy zenetanárom ki nem állhatta azokat 
az embereket, akik magas gallért hordtak. 

— Ezek mind gigerlik — szokta mondani. 
Nem látják be önök, rivalt ránk gyakran, hogy 
ez unpraktikus ? 

A tiuk nevetlek. Lassacskán azonban mé-
gis mindnyájan megszoktuk a lehajtón Petött-
gallért. 

Rendesen délután kettölöl háromig lett 
volua a hegedű óránk. Kezdódött a Btimme-
lésen. Szegény öreg professzorunknak  har-
mincöt hegedűt kellett ilyenkor meghangolnia 
S megtörtem akárhányszor, alig hogy hozzá 
fogtunk  a Játékhoz, már csengették a — há-
rom órát. 

Persze. Mert ha u öreg megbuogoll egy 

Az Agrár mérlege. 
Az Agrár takarékpénztár részvénytársaság 

Marosvásárhelyt az erdélyi részek legnagyobb 
magyar pénzintézete folyó  évi január 29-én 
Báró Kemény Ákos elnöklete alatt tartott igaz-
gatósági ülésén állapította meg 1913. évi mér-
legét, melynek adataiból megállapíthatjuk, hogy 
az intézet az elmúlt évben is ugy a helyi 
piacnak, mint tiókhálózata révén az egész 
Székelyföld  hiteléletének neves és számottevő 
factora  maradt.' 

Az elmúlt évet jellemző — méreteiben és 
tartóssagában egyaránt abnormalis pénzszűke 
dúcára az Agrár takarékpénztár auyaintézete : 
A Magyar Agrár és Járadékbank r. t. támo-
gatásával egy negyed millió koronával vett 
részt Marosvásárhely sz. kir. város kölcsön-
szükséglete fedezésében  és elvállalta a vál-
sággal küzdő marosvásárhelyi Polgári Taka-
rék és Hitelszövetkezet, valamint a gyergyó-
szentmiklósl Hitelintézet fennálását.  A kiske-
reskedők, kisiparosok, állami- városi- és ma-
gánhivatalnokok hitelszükségletei kielégítésére 
Hitelegyletet alapított. Váltótárcáját tovább 
mint egy fél  millió koronával 14 millió 325 
ezer koronára gyarapította. Értékpapír állo-
mánya egy millió 6B9 ezer korona. (Az el-
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mult évbeo 1 millió 089 ezer korona ) Jelzá-
logkölcsönök 4 millió 400 ezer korona. Beté-
tétek és folyószámlabetétek  9 miliő 336 ezer 
korona, a mi az elmúlt évhez képest 700 ezer 
koron:» emelkedést jelent. Az elért nyereség 
„z áthozatallal egyllrt 308.802. K. 30 fillér  az 
előző évi 282.111. K. 13 fillérrel  szemben A 
tartalékok az idei dotációval együtt 840.000 
koronára rúgnak és igy 64.980 koronával emel-
kedtek. A nyugdijalap növekedése m. e. 30 
ezer korona és annak áiiadéka most 237 ezer 
korona. Az osztalék most is 8 °/0, azaz 
tizenhat korona lesz részvényenként. 

Az Agrar Takarékpénztár üzleti tevékeny-
sége, 10 fiókintézetével  és affiliacióival  to-
vábbra is oly nagy arányokban fokozódott, 
hogy indokolva van a részvénytőke megfelelő 
további felemelése,  melynek sikerére nézve biz-
tositek az eddigi kétszeri tőkeemelés, amikor 
a kibocsátott uj reszvenyek miudkét alkalom-
mal igen könnyen helyeztettek el. Az eddigi 
ket millió töket 500 ezer koronaval ket es 
félmillió  korouára kivanja az iutezet igazga-
tósága növelni. E célra kibocsáttatik 2500 uj 
részvény, a mire nezve a régi részvényesek-
nek 27ö koronavai elővételi jog biztosíttatik. 
Ezenkívül 4 korona kiállítási dij fizeteudo 
reszvenyeukent. Négy r.'gi részvény utaa eg; 
uj rószveuy jár. A r;»a,.i«tes föltételek  a vo-
natkozó hirdetményben fel  ie-znek sorolva 
Az uj reszvenyek jegyzere es ai ve tele mar 
előre is biztosítva van. 

I R O D A L O M . 
A l e g y ő z ö t t . 

— (Mátrai  Fertnc  tiila hü rom /elvonáson  szinmHne.)  — 
Nagy emberismeret, az iutrikával átszőtt sivár 

bürokratizmusnak és a mai társadalomnak gondos 
megfigyelése  s az élet kegyetlen téuyeinek bű 
lajza jellemzik Mátrai Ferenc Béla színmüvét. A 
mai igazságtalan berendezésű modern élet egy 
Ügyesen kigondolt történet keretében jelenik meg 
a szilien. Az első felvonás  az Altöld egyik város-
házán játszódik le. Baranyai, az ambiciózus, liatal 
tanácsos, aki a város érdekeit szivén viseli, ki-
hívja az áluokszivü Kollár, városi számvevő gyű-
löletét, nemcsak egyenes jellemével, banuin „jött-
ment" voltával is, ami megbocsáthatatlan vétek... 
A Kollár körül csoportosuló hivatalnokok kimond-
ják Szánkás polgármester elvesztését is, aki Bara-

nyai barátja és akinek szintén megvan a/. a nagy 
bűne, hogy nem a Kollárék pátriájában látta meg 
az áldó napot. Amellett az Uld »zés titkos célja . 
Kollár polgármesteri avaucha 8 egy a polgármestertől 
mellőzött Hutai embernek városi tanácsossá való be-
választatása. Ez a vérmes intenció irányítja a klikk 
munkáját, amidőn előbb egy vádaskodó feljelentéssel 
kompromittálják, majd aztán a jogos felháborodás 
kapcsát! használt keserű kifejezésekért  a bíróság elé 
hurcolják s végül tanúskodással a börtönbe jut-
tatják Baranyait. E pontnál ki kell emelnünk dr. 
Cigány járásbiró alakját, akibun keserű kacajjal 
szemléljük az u. n. „bírói függetlenség"  szomorú 
csődjét. A hitelezőjétől megfélemlített  járásbiró 
fellélekzik,  hogy nem kell igazságtalan ítélettel 
sújtani az üldözött Baranyait, mert hiszen a 
tanuk mindent beigazolnak — akinek ezer koro-
náuyi bírságot kell lefizetnie  vagy a határidő le-
jártával börtönbe menni. A müveit lelkű járásbiró 
alakja meleg rokonérzést kelt, mint akinek szilárd 
jellemén megtörik az áriuáuykodó erőszak. Nem ő, 
hanem a tanúvallomások ítélik el Baranyait. A 
harmadik felvonásban  siró szemmel, összeszoruló 
szívvel látjuk a barátaitól elhagyott u a Kollár 
csapata által ielhujszolt hitelezőktől megrohant 
tanácsost és családját. Látjuk a végrehajtót, a 
szemtelen házmestert, aki a házi úrral kilakoltatja 
a szerencsétlen családot ; a szuronyos börtönőrt, 
aki a „törvény nevében*4 jön s a sok lájdalouitól 
megtűrt tia.al asszonyt, két ki» gyermekevei. 

Es feltör  lelkünkből a szó „Igaz, igy vau ez! 
Ilyen az élet. Mátrai Fereuc Béla színmüvében 
reális igazságok vonuluak föl.-  Es őüolbe szorul 
a kezüuk és hörgő jajjal követeljük a modern 
társadalmi berendezés reformját.  Mert nem irtóz-
tató tévedése-e az igazságszolgáltatásnak az a 
gyakori lehetőség, hogy két tanúval tönkre lehet 
tenui a makulátlan karaktert, kétségbeesés sziklá-
jára dobui a legtisztább erényt? Nem megőrjítő-e 
az a lehetetlenség, hogy jogos felháborodásban 
használt keserű kifejezésekért  az üldözött és vérig 
sértett embert a ravasz támadó börtönbe dobhatja; 
míg egy másik „önvédelemből- büntetlenül hasz-
nálhatja revolverét ? Testemet megvédhetem, u lel-
kemet, a becsületemet szótlanul kell prédára bo-
csátanom?!... Nem, nem! Ez lelketlenség; u jogos 
haragnak szava van, s a háborgó igazság neiu 
keresi a formákat... 

Mátrai Ferenc Béla darabja kiváló alkotás. — 
A középső részben két-három hosszú monológ 
inieg levélj ugyau egymáshoz talán igen közel 

hegedűt, az ipsze került vele egyet s öt perc 
múlva vitte vissza. 

Csak egy pár Hrófot  csavart feljebb. 
Aztán voltak komolyabbak, akik kér-

deztek : 
— Mire való ez a haszontalan tréfa? 
— Mire ? Megbőszüljük az öreget — 

mondtak. 
Volt ugyauis egy rossz szokása. Ha a fiuk 

selyem, vagy pláne acél É hurt tettek a hang-
szerükre, azt menten leszakította a hege-
dűről. 

Azért haragudtak rá. 
Pedig az öreg maga sem tehetett róla Ha 

a fiuk  takarékosak voltak, — ö muzsikus 
volt. 

X. ur vasúti szerencsétlenségről olvasott. 
Mint ütközött össze két vonat stb. stb. A la-
pok terjedelmes tudósítást hoztak. A részie-
tek. Igen, a részletek érdekelnek mindenkit. 
Pár napig X ur nem is csinált egyebet, mint 
ezeket olvasta. 

A „Pilzeni" sörcsaruokban aztán beszél-
getni is kezdtek a dologról. 

— Mit csinálnál például te, — kérdé X. 
ur Bökfi  úrtól — ha egy ilyen alkalommal 
éppen uton volnál ? 

— Ah I barátom. Azon sohse gondolkod-
junk, Isten tudja... 

— özerencsés ember vagy. Én már vagy 
két éjszaka nem aludtam emiatt. 

— Hogy, hogy? 
— Hat azon tűnődtem, tudod, legjobb volna, 

ha az ember ilyen esetben a fejet  is, meg a 
labat is erősen neki feszítené  a kocsi f.danak, 
igy talán kikerülné a halált. Vagy lefeküdne 
a lülke aljára s belekapaszkodna a futó  csö-
vekbe. Különben igy is Összezuzódnek az em-
bernek a bordája. Bajos csakugyan kitalalni 
valami okosat. Helyesen tnoudtad Legjobb 
nem gondolkodui ily foltról  — fejezte  be a 
monoiogot a tüuodestben magara hagyott 
X. ur. 

Egy gimnáziumban, ha a tanuló ifjak  nem 
akartak a bittanorau feleini,  egy görög szó 
eredetet kerdezték a tanaitól. 8 az buzgón 
magynrazott nekik mindaddig, mig a másik 
professzor  ur ra nem nyitotta az ajtót. 

Pulya ur elküidte egyik alkalmazottját, 
mert az egy diót a fogával  tört szét. 

Egy honvédszázadosnak a leánya sírásra 
fakadt  — pedig már harminc éves elmúlt — 
ha a tŰHÓr előtt allva, maiuája elfeledte  rá-
adni a díszítő jelzőt, hogy szép vagy, lányom 

Mint kis diák, soks or kikaptam otthon, 
ha a konyhában kotnyeleskedve, levertem 
néha egy fedőt.  Az édesanyám ettől is ide-
ges volt. 

esik. Le az egész, együtt, sikerült ügyes sziumü. 
A mai élet sötét mélységeit találó képben mutatja 
be s oly hü, oly igaz, oly eredeti, aminővel rég 
nem találkoztunk a magyar színműírás mezeién. 

A tóvárosi írók legkiválóbbjai elismeréssel adóz-
tak a darabnak. Ugy tudjuk, hogy Budapesten 
Singer és Wolfner  bizományában könyvalakban is 
megjelenik s németre is le lesz fordítva.  Minden-
esetre ineleg érdeklődéssel nézünk a pompásan 
megirt háromtelvonásos színműnek további sorsa 
elé. A megjelenő könyv a művészet és irodalom 
meleg szívű pártfogójának,  Bethlenfalvi  T. Nagy 
Imréné úrasszonynak lesz ajánlva. 

H Í R E K . 
Szemelyi hir. Gyalókay Sándor főis-

pán egy heti távollét után Budapestről haza 
érkezett. 

— Dnlestoly. Hirt adtunk már arról, hogy 
•i Kolozsvári Egyetemi Énekkar városunkban, 
február  15-én nagyszabású hangversersenyt 
rendez. A kitlioó énekkart kőrútjában elkisért 
az eay elemi tanács Képviselője, liogy a ma-
gyar dal diadalutjában az ifjúság  vezetője le-
:.y ii. Ertesűlé.-űnk szerint a hangversenyen 
közreműködnek dr. Kolonics Denesné, özv. 
Baitó Gaborné, Veress Árpadné úrasszonyok, 
N . :y Gyula, Domanyánc Péter, dr. Kis Béla 
urak es a csíkszeredai dalkör A páratlan si-
; > lü hangversenyre újólag felbivjuk  közönsé-
günk tî ye met. 

— Moghivó. A csíkszeredai közs. polg. 
: "tuyisko;..tanulmány kirándulás alapja javara 
191-i. február  2l-éu és 22-én (szombat és 
vaiaruap) délután 5 órakor az iskola zene-
termeden elóadá-t rendez, melyre az érdeló-
doket ezutou is tisztelettel meghívja az igaz-
gatóság. — Hely árak: K.só hely 2 korona a 
tobtá ülőhely 1 korona 60 tillér. Műsor: 1. 
Ív ruer-Szepesy : „Csalán". Humoros virágja-
ttk. Szerepiót. : C.-alán — Helvig Ella IV. o. 
t. Rozsa — Lengyel Frida IV. o. t. Fodor-
menta — Sándor Irén IV. o. t. Ibolya — 
Bartha Erzsi 111. o. t. Lilioin — Kovács Ilonka 
IV. o. t. Árvaess» — Marion .lultska U. o. t. 
Gyöngyvirág — Zakariás Ilonka IV. o. t. Viola 
— ilyes JoViin III. o. t. Tulipán — Holló Róza 
III. o. l. Eslike — Ferenczy Olga IV. o. t. 
Tökvirag — Schüller Hi rmin IV. o. t. Házi-
ki-asszony — Szász Annus. Kar: Ambrus 
Mariska, Vizoli Veronika IV. o. t. László 
Marisk:', Kozma Erzsi, Szemeriay Eliz, Miklós 
I ona, Fazekas Anna, Balint Ilona, Toké Juliska, 
Barcsay Erzsi III. o. t. Merza Ibolya, Kovács 
Böske II. o. t. Zongorán kíséri N'ádasdy Bila 
zenetanár. 2 Magyar szóló Táncolják : Balázs 
Ilona, Vitályos Böske, Nagy Böske, Merza 
Jolán. Szász Ilona. Dávid Margit, Szabó Jolán, 
Salló Margit I. o. t. 3. Cseugery Gyula: Sze-
relmes história" Zenés monolog. Előadja Len-
gyel Frida IV. o. t, 4. Tarantella. Taucolja: 
Becz'1 Annuska I. o. t. 5. Setényi A-Falit K 
„A fózőiskolában  • Tréfás  bobóság. Szereplók 
Bogá'diné a fozóiskola  igazgatónője — Csu-
tak Ágnes. Z-uzsi szakácsné Kovács Ilonka, 
Janka, Margit, Vilma, Edit a főzőiskola  tanít-
ványai — Helvig Ella, Sándor íren, Fereuczy 
Olga IV. o. t. Zongorán kiséri, ugysziuten a 
táncokat is Farkas Margit VI. o. t. G. Menu-
t-l Táncoljak: Nok GabriellaII.o. t. László 
T- rez III. o. t Ambrus Margit II. o. t. Dobos 
Piroska II. o t. Bodor Gizi III. o. t. Kánya 
Íren III. o. t. Forenczy Jolán II. o. t Helvig 
N -Ili II. o. t. Oláh Karoliu III. o. t. Schűller 
Tóni II. o. t. Vajna Margit IV. o. t. Maraschky 
Emma III. o t. Feiü;fizetéseket  köszönettel 
hirlapilag nyugtáz az igazgatóság. 

— Halálozas Ribitzey Ferencz csíksze-
redai kir. törvényszéki elnök folyó  hó 1-éu 
hosszas szenvedes után meghalt. Temetese 
folyó  hó 2-án nagy részvét mellett volt, a család 
a következő gyászjelentést adta ki: 

Ribitzey Ferencné született Fótbi Mariska 
a saját, ugy az alulírottak nevében is mely 
fájdalommal  lutlatja forrón  szeretett és felejt-
hetetlen |ó férj,  i letve édezapa, gyermek, test-
vei- H* rokon rtbitzei id. Ribitzey Ferenc, a csík-
szeredai kir törvényszék eluókenek folyó  éti 
február  hó 1-en d. e. 2 órakor életenek 52-ik 
es boldog házasságának 24 ik évében történt 
jobbletre izenderültet. A boldogult földi  ma-
radványai folyo  hó 2-án delelőn fel  9 órakor 
fognak  a halottas háznál beszenlelletni és Kő-
rősbányau folyó  lió 4 «u délelőtt 11 órakor a 
rém. kalit egyház széttartana! szerint örök 
nvugalotnra letetni. Az engesztelő szeutmise-
aidozat a megboldogult lelki üdvéért folyó  évi 
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február  hó 5-én regt-eli 10 órakor fog  a kőrös-
bányai plebáuia templomban a Mindenhatónak 
bemutattatni. Áldott legyen emieke 1 Csíksze-
reda, 1914. óvi február  hó 1 ón Ozv. Kibitzay 
Ferenczné FZUI. sárosi Meczner Mária édes 
anyja. Ribltzey Ferenc fia.  Ribitzey Maria ferj. 
Kontz Domokosne, Ribitzey Hona özv. Vincze 
Miklósue, Ribitzey Anna ferj.  ifj.  Lázár Far-
kasné testvérei. Fóthi Rózsika ferj.  Ajtay Sán 
dorné, Fothi Nándor, Fóthi Nándorné szül. 
Széléé Gizella, Fóthi Zoltán, Fóthi Zoltánne 
szül. Mojszin Mariska, nagysolymosi Kontz Do-
mokos, esiktaploezai ifj.  Lázár Farkas, ujtai 
Ajtay Sándor sógornői illetve sógorai. 

— A penzügyigazgatósag Csíkszeredá-
ban folyó  e\i március bavabau kezdi meg köl-
tözködését Székely udvarhelyről, houuan a esik-
vármegyei aktákat fogják  elszallitaui es a hi 
vatal május hó 1-én mar megkezdi a műkö-
dését. 

— Az országos vásár február  13 án lesz 
Csíkszeredában. 

— A nyugdijválasztmány kiegosziti.se. 
A vármegyei tisztviselők nyugdíj választmá-
nyába a vármegyei tisztviselők a hétfőn  meg-
tartott értekezleten maguk részéről Birtha 
József  árvaszéki eluö'cot, dr. Györgypál Do-
mokos vm. tiszti főügyészt,  Sándor Gyula fő-
szolgabírót és Gál Eudre másodtőjeg\zöt kül-
dötte ki. 

— Elvetemült gazemberek. Pénteken 
eŝ e özv. Romfeld  Félixné cseledlea yat het 
csiktaploczai fiatal  lege ,y jobbára szoigalege 
nyek, köztük nem egy alig 17—18 éves, el-
csaltak hazulról. A gyanútlan cselédleány azon 
ban csapd aba esett, mert az előre összebe-
szélt gyava fickók  az uton a leányt brutálisan 
kitámadtak, felháborító  módon erőszakot kö-
vettek el ellene, majd súlyosan ütlegelve, fél-
holt állapotban az útszélen hagyták. A leány-
nak csodalatos módon meg annyi ereje volt, 
hogy lakásara haza vánszorgott, de ott a sok 
verveszté*tól összeesett es eszméletet vesztatte. 
Később beszállították a helybeli közkórhazoa, 
ahol súlyos betegen fekszik.  A tettesek.-t a 
csendőrök beszállították a csíkszeredai kir. 
ügyészség foghazaba,  ahol varhalják jol meg-
erdemelt, súlyos büntet süket. 

— Polgár bal Csíkszeredában. A esik I 
szeredai ifjúság,  a létesítendő városi sétatér 
alap javara, 1914. évi februar  hó 21 tn. az j 
Európa szálló összes termeiben zártkörű po { 
gár-bált rendez. Belépti díj: Családjegy «j K. 
Szemelyjegy 2 K. Kezdete este 8 órakor. Fe-
lülfi/ettseket  köszönettel fogad  és hirlapiltg 
nyugtáz. Zenet Miczi Vilmos zenekara sz -i-
gaítatja. 

— Műsorral egybekötött táncmulat-
ság. A csikszentmihalyi róm. kath. dalarda, 
1914. február  hó 14-én (szombaton), a köz-
ségi elemi iskola nagy termeben, saját alapja 
javára, özv. Minier Albertué urnó, Gabosi 
Dénes lelkész, esi k szén tmiüályi Minier L jos 
szolgabíró, Pál Dénes jegyző urak vtdnöksegy 
mellett műsorral egybekötött zártkörű táncvi-
galtnat rendez, a következő műsorral : 1 Nyi-
tány a zenekar által. 2- Az „Ö.ig> ilkos" : Do 
bos Andor tanitó altal. 3. Férjhez menjek ? 
Monolog: Dobos Juliska által. 4. Induló: 
Énekli a dalarda. 5. Moaológot ad elo Raez 
Annuska. G. Ének duett : Sándor Zsigmond es 
Nagy Ftíreuc kaGtor altal 7. .ügy Balesetu 

Kabaré tréfa:  Személyesítik Dobos Juliska es 
Nagy Ferenc kántor. 8. Farsangi kalaud : Do-
bos l.uska és Dobos Andor tanító altal. Be-
lepti-dij: Szemelyjegy 2 K. Csaladjugy 5 K. 
Kezdete este 8 órakor. A jótekonycel érde-
keben hozott szíves adomanyokat halas ko.̂ zó-
nettel vesz a rendezőség es birlapilag ny ugtaz. 
A zenet a csíkszeredai zenekar szolgáltatja. 
Ízletes ételekről, valamint kitűnő italokról 
gondoskodva van. 

— Az államvasutak uj elnöke. A mi-
nisztertanács Tolnay Kornél okleveles mérnö-
köt a magyar királyi államvasutak uaz^ato-
sagának elnökevé nevezte ki. Az uj elnököt 
68,(XX) korona javadalmazással szerződtettek 
tiz esztendőre. 

— Ismeretterjesztő előadások Az 
meretterjesztö előadatok rendjen í. hó 1-en 
dr. Sándor Gábor ügyvéd a nő gazdasági 
helyzeterol, Venczel Jozsnf  ianar pedig íve-
titeit kepékkel) a repüle.̂ ről tartott miudvegig 

uauyérdeklódessel Hallgatott előadást. Másnap 
f<  br. l' án pedig a • resked dmi ip»rk amara 
felkéresere  a városi tanács n ndezeseh -n több 
tanár köziemüködes'-böl Durazzó es Valouia 
jelenét és jövőjét mutattak be szép számú 
hallgatósag előtt. A legközelebbi előadások 
marc. ho 1-en le.-zuek. amikor Botár Bein 
árvaszéki ülnök »/. elhagyott gyermekek vé-
delméről, Kádár Fer-.mc tanar pedig a görög 
szobrászatról fog  elő ului. 

— A tusnádi gyogycsarnok felopiteso. 
A minap leégett tu uadftlrdoi  gyó^yesaruok 
tűzkár'biztosítási összeget a biztosit» tareaság 
kifizette  es az épitkezeaek már legközelebb 
megkezdődnek. Miv I az alapépítmények' tel-
jesen sértetlenek, az epitkvz-.-.vk rövid időre 
bef  -jezest nyernek es az uj gy ogycsarnok még 
a saison beallta előtt keszen lesz. 

— Kinevezetjük. Az igazságügy miniszter 
dr. Vitalyos Gábor csíkszeredai kir toi vény-
széki joggyakornokot a brassói Kov;';es Ka-
roly kezdiváaarbely i kir. törvényszéki jog..\a-
kornoliot a kézdivásárhelyi es dr. Tamás Lá-
zár kolozsvári kir. törvényszéki joggyakornokot 
a kolozsvári törvényszékhez jegyzőkké ne-
vezte ki. 

— A brassói c«endörkerület köroböl. 
Lajos Karoly őrmester, csendőr jarx-öimes-
terré neveztetett ki a brassói VII. szamu 
cseudórkerület állományában. 

— Önálló makodesi kör. Az igazs.ig-
ügjiuiuiszter Eit/eubauui Viktor es Bautiidy 
Gy uia csíkszeredai törvényszéki jegyzőket 
önalio működési körrel ruhazta fel. 

— A varmegye bebútorozása. Fejér 
Sándor a;i.->p;.u a vármegyeház hobutotozasara 
hír etmenyt tett kőzze, mely lapunk m u sza-
mában olvasható. A meg hiáuyzo bútorok a 
jelenlegi főispáni  es aiispaui uj bútorokból 
fognak  kiegeszittetoi. 

a: 
Tegyen ön egy kísérletet I 

C A R N E V M L " 
3 (törvényileg vedva) • 

L ~j* A LÉTüZÖ LEOJOBB B | J 

HYGliSNikUS gumi KÜLÖWLaaEáÜjbtf 
Jotaltáa minden darabárt 1 

Ara tucatoniiiat tredeti csomagolásban 
6 koro/ia — Kapnato a központban: 

BÜCHLER GYULÁNÁL 
WI£N, VII., Kaiserstrasse 109. 
Kopes mag.var árjegyzék Ingjen, (;;árt j 
boritokban 20 üher bölyeg clicnauen). 
Viazontemrusitoknik m a g a s juiaiuK. 

11-15 

Erdővidéki elsőrendű 

Tejes bárányt 
5 kgr. súlyban leggyor-
sabb és legolcsóbb napi 
: : árban ajánlunk : : 

TIKUSÁN ÉS TÁRSAI, 
Szelyhavasy Juhturó os Sajt-

gyar Á g o s t o n f a l v a . 

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

MII" KÜ ,n rt Mj .:,:. 11• -fto  .. • SHIB 

! . § * 

; . • 
5 • 8 
a ,->i 

m i m k = 
Eredeti ívOUTlNG 

DIESELMOTOROK 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Bunzin cs nyersolajos oséplö-
Karmturak, magunj író al is. 

I Meglepő ujd.JMógl Meglepő ujdozmág! | 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  tiibifccikendcjes 

os komprebssor nélkül. Gellért Ignácz és Tsa 
mérndkl iroda 

B u d a p e s t , V , Koh iry-utoa 4. 
Sajat érdekében kérjen ajánlatot! 

N ö k o ^ k 
a legszegényebb konyhában, mint a 
legfenyesi  bh palotában egyaránt vi-
gyazniok kell az egészsegükre, mert 
a feleség,  az anya 

né lkü lözhe te t l en 
a család egyensúlyának fen  tartására. 
A nok altesti tisztasága szoros össze-
függésben  van egészségükkel és fel 
tetienül fontos,  hogy 

mindennapi 
toilettjűk kiegészítő részét képezze a 

^ lysoform  alkalmazása. A kéuyesebb 
testrésze: mosásához es öblítéséhez 
— szóval az intim 

t o i l e t t e h e z 
használjanak a nők langyos vizet, 
nf  Ijlu z kevés lysoforraot  öntsenek. 
IÍV tisztító és fertótleuitó  szert hasz-
nálnak egyszerre. A 

Lysofornj 
megóv szániialan fi'rtózö  vagy ragá-
Ijos betegségtől, mi'gsziinteti az iazuU-
sájot és a n -ha Micpó k.-IHnetlen 
illatot Tegyen Ly-oforinnial  kisérle 
let. Kredeij Üreg 80 fillér  minden 
gyógyszertárban drugériaban 
Esetleg oly helyen, hul ily üzletek 
nincsenek, oda kozvetl 'n is kll diinlc 
lysoforraot  a pénz előleges bektli-
doso eseten. 

250 grammos Üveg 1 60 K. ü'W „ „ 2 80 . 
ll**> . . 4 60 . 

Kérje tölillik az 
Egészség os Fertőtlenítés 
cimü trileke.í künyvet, mehet ingyen 
e-i bérmentve ku diiuk. 

DR. KELETI ÉS MURÁNYI 
vegyészeti gyára Újpesten. 
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Ujabb faeladási  hirdetmény. 
Csikvármegye magánjavainak igazga-

tósága eladja, Csíkszeredában az igazga-
tóság irodájában 1914. évi február  hó 
27-én d. e. 10 (tiz) órakor megtartandó 
Írásbeli zárt ajánlat utján a vármegye 
magánjavainak tulajdonát képező, Gyer-
gyótölgyes község határában fekvő  er-
deiből a következő faanyagokat: 

1. A Putna folyó  mentén levő erde-
jében a birtokos által házilag kitermelt 
2772 drb. széldöntött luczfenyö  törzset, 
mely részben a Putna folyó  mellett fel-
ászkolva, részben pedig még a termelés 
helyén a tő mellett fekszik  és a mely ki-
termelt állapotban törzsenkénti bemérés 
szerint 2373 m1 bruttófát,  illetőleg 1898 
m' nettó haszonfát  tartalmaz. 

2. A Deákpatakon a felső  széldöntés 
vágásterület utó használatánál megsérült, 
még lábon álló 437 drb. luczfenyö  tör-
zset, mely törzsenkénti felvétel  szerint 
mintegy 447 m' bruttófát,  illetőleg 334 
m' nettó haszonfát  tartalmaz. 

3. Az 1. vágásterület közvetlen a 
Ditró Gyergyótölgyes községek közötti 
megyei útvonal mellett fekszik  és a M. 
A. V. Ditró állomástól 33 Ism., a gyer-
gyótölgyesi tutajrakparttól pedig 3 km. 
távolban van. 

2. Vágásterülete pedig az 1-től a 
Deákpatakon fel  még mintegy 1.5 km. 
távolban fekszik. 

Kikiáltási ár mindkét faanyagra  együt-
tesen : 16490 K. Tizenhatezernégyszáz-
kilenczven korona, bánatpénz a meg-
ajánlott árnak tiz (10) Va. 

A kihasználás időtartama egy év. 
Az árverési és szerződési feltételek  az 

erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, to-
vábbá a gyergyótölgyesi m. kir. járási 
erdőgondnokságnál megtekinthető a rész-
letes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figyelembe 
nem vétetnek, utó ajánlatok el nem fo-
gadtatnak. 

Az Írásbeli zárt ajánlatok 1914. évi 
február  hó 27. napjának d. e. 10 órájáig 
a magánjavak igazgatójánál (Csikszereda, 
vármegyeház) személyesen vagy postán 
küldve nyújtandók be. A megajánlott 
összeg számokkal és betűkkel is kiírandó 
s az ajánlatban kifejezendő  az, hogy aján-
lattevő az árverési és szerződési feltéte-
leket teljesen ismeri és magát azoknak 
aláveti. 

Az ajánlatok ugyan azon napon és 
helyen d. e. fél  11 órakor fognak  nyil 
vánosan felbontatni. 

Csikvármegye magánjavai igazgató-
sága. 

Csikszereda, 1914. évi február  hó 
7-én. 

Dr. Csiky József, 
igazgató. 

Március 1 tói berbeadandó a fö 
gimnázium közvetlen közelében, 
egy két szobából álló nőtlen 
embernek való utcai, ugyanott 
egy három szobából es konyhá-

ból álló udvari lakas. 
Oim a kiadóhivatalban. 

oldal. 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
S?**^ Utolérhetetlen hatású tüdő- ós mellbetegségeknol, enyhiti a ka-
" ttrust, megszünteti a fájdalmat  okozo köhögoBt. Torokgyuladást, 

k.-Jtség-t és gégebajokut megszüntet, valamint lázt, különösen jó 
natasu gyomorgörcs és kolika ellen. Gyógyhatású aranyér és altesti 
*' «ntulmaknál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
' 'st. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas fogak,  szájbüzuél, valamint 
f'.  összes száj- és fogbetegségek,  büfíögés  ellen, megszünteti a száj 

agy gyomortól eredő bűzt .Jó hatású pAutlikagilisztáuál. Meggyógyit h!'ndeu sebet, sebhelyt, orbáncot. láztól eredő hólyagot, kelést, sze-
mölcsöt, ogési sebeket, megfagyott  testrészeket, vart és kiütést. 
t ül bánta linnk ellen kitünö hatású. Minden háznál különösen influenza, 

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

Rohitsch mollett. 
12 kis vagy 6 dupla  vagv 1 nagy sepicialüveg 5 60 korona. 
Nagyobb rendoléseknel jolentekony arongedmeny ! 

Thiorry A. gyogyszeresz egyedül valódi Centifolia-konöcse. 
Megakadályoz s megszüntet vérmérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak-
rabban feleslegessé  tesz. Használatos gyerekágyas nőknél fájó  emlők, 
tejmeginditás, rekedés, einlökt inéuyedés ellen. Orbánc, feltört  lábak, sebek, 
dagadt végtagok, osontszu, fekélyek,  ütés, szurá", lóvén, vájjás vagy zúzó-
dás által okozott sebeknél kitllno gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-
lítására mint: üveg. szálka, por. serét, tüske stb kinövések, karbunkulus, 
képződmények, valamint rák ellen, féree,  rothadás, körömgvülés, hólyag, 
egesi sebes, hosszú betegségeknél előforduló  fül  fekvésnél,  vórkeléseknél. 
íülfolvásnál,  valamim kipálás esetén csecsemőknél stb. stb. kitünö hatású. 

2 tégely ára K. 3 60 a pénz előzetes beküldese vagy utáDvét mellett kapható. 
Budapesten kapható Törők JózBef  gyógytárában, valamint az ország legtöbb gyógyszer-
tárában. Nagyban: Thalmayer es Seitz, Kocbmeister Utódai, Radanovits Testvérek 

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

US 

Vau szerencsénk a n. é. közönség 
szíves tudomására hozni, hogy 

brassói fióküzletünket 
augusztus hó 1-éo megszüntettük. 
Ezután egyedül marosvasarheiyi 
gyárunk és üzletünk all fenn. 

B e r e n d e z é s e k n é l 
készséggel álíuuk a u. e közön-
ség rendelkezőére és meghívására 
mindeu vételkötelezettseg nélkül 
mulatjuk be — «gyík cégfönöküuk 
által — gazdag miutagy üjteuié-
nyünket és mivel igy az üzlet fen-
taitási költségét megtakarítjuk, a 
vevöközönséget sokkal olcsóbban 

szolgáljuk ki. 

Székely és Réti 
Marosvásárhely, üzsctaii-ter 41 sz. 

Árverezési hirdetmény. 
A szépvizi Szentháromság segély-

egyesület közhírré teszi, hogy az ö tulaj-
donát képező alább megnevezett ingat-
lanok, a folyó  év február  hó 15-én 
délután 2 órakor az örmény papilakban 
tartandó nyilt szóbeli árverezésen mos-
tantól 6 évre haszonbérbe adatnak: 

Barackosi itató kaszáló kikiáltási ára 
200 korona. 

Baraczkos havas kikiáltási ára 3301 
korona. 

Hosszúsarok havas kikiáltási ára 1220 
korona. 

Kisbükk kaszáló kikiáltási ára 250 
korona. 

Ugra kaszáló kikiáltási ára 906 ko-
rona 3 fillér. 

Az árverezésre vonatkozó részletes fel-
tételek betekinlhetők az egyesület alul-
írott elnökénél. 

Szépviz, 1914. január hó 29-én. 
Fejér János. 

—ü igazgató. 

• . .. jiiijstíV: 
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ETESEK 
olesó árszámitás * 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

kiadóbiv/atalbai). 
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E z g r á l d á s t j g k p t 
a háznál a .Háztartás könyvtara". A kezdő háziasszonyból 
tökéletes háziasszony lesz, viüzont a tapasztalt háziasszonyok 
bőségesen találják meg ezekben a könyvekben a háztar ási tud 

nivalók sokaságát. 

a könyvpiacon a 
k ö n y v t a r a -

„ H a z t a r t á s 
e l t e r j e d é s e . Páratlanul áll 

Háromnegyed év alatt 800.000 példány fogyott  el, 
ezért joggal állítjuk, hogy a „HÁZTARTÁS KÖNYVTARA" a 

magyar könyvpiac slágerje! 
A tanulás nem szégyen, — palotában vagy kunyhóban, méltósá-
gos asszony vagy szakácsnő egyaránt nagy haszonnal forgatja 

ezeket a pompás könyveket 

Megbecsülhetetlen szolgálatot 
tesz a „Háztartás Könyvtára" asszonymik-leánynak egy-
aránt, mert nemcsak sütni-fözni  tanul meg ezekből a nélktllözhetlen 
könyvekből, hanem a háztartási stb. tudnivalók ezreit sujálitja el. 

A jó tanács sohasem késő, 
már pedig háziasszonyoknak való jó tanács garmadával van a 
„Háztartás Könyvtára"' eddig megjelent 51 kötetében, ezért 
joggal nevezik ezeket a népszerű és nélkülözhetlen könyveket a 

háziasszony kincseskamrájának. 
A .Háztartás Könyvtárát" Kürthy Emilne szerkeszti, a 
„Haztartas" cimü népszerű 20 éves asszotiyujság szerkesztője. 

Egy-egy kötet ára css-ls: 2 0 ±111. 
Mind az 51 eddig megjelent kötetet 10 korona 20 fillér  be-

küldése ellenében bérmentve küldi meg: 

LAPUNK KIADÓHIVATALA. 

„HÁZTARTÁS KÖNYVTÁRA' 
Szerkeszti: Kürthy Emilne 

Egy-egy füzet  ara 20 fillér. 
Eddig megjelentek: 

1. Hub- és böjti levesek. 
2. Levesbe való tészták és egyebek. 
3. Különféle  előételek. 
4. Tojás ételek. 
5. Marl.it-, borjú- és sertéshús ételek. 
6. Szárnyasok és szárnyas vadak. 
7. Nyul-, őz- és egyéb vadhúsok. 
8. Halak elkészítése, 
9. Különféle  főzelékek. 

10. Gyűrött és kifőtt  tészták. 
U. Élesztős tészták ós rétesfélék. 
12. Torták könyve. 
13. Sós és édes mártások. 
14. Édességek és cukorkák. 
15. Vegyes sütemények. 
16. Különféle  italok. 
17. Jóizü kenyérsütés. 
18. Fagylaltok, kocsonyák, krémek. 
19. Gyümölcs befőzés. 
20. Zöldség uborka stb. eltartása. 
21. Gyermekszoba, (Gyermeknevelés) 
22. Szépségápolás. 
23. Illatszerek. 
24. Az egészség ápolása 
25. Lakás (jókarbantartás) takarítás. 
26. Az asztal diszei. (Asztalterités). 
27. Fűtés, világítás. 
28. Mosás, pecséttisztitás. Mosószappanok. 
29. Háziszerek. (Házi gyógyszertár.) 
30. Hasznos tudnivalók. 
31. A bevásárlás inüyészete. 
32. A konyha 
33. Társas étkezések rendezése. (Lakomák, tálalás.) 
34. Egyszerű ételsorok. (Ebédek, uzsonnák, vacsorák.) 
35. Az éléskamra. 
36. A pince 
37. A burgonya elkészítése 26 féle  módon. 
38. Teasütemónyek. 
39. Konyhakert és gyömölcsös. 
40. Diszkért és szobakertészet. 
41. A vendéglátás művészete. 
42 Hölgyek tanácsadója. 
43. A nők sportja. 
44 Gyermek hyglena. (Betegségek és azok gyógyítása.) 
45. A fog-,  száj- és köröm ápolása. 
46. A női test ápolása. 
47. Folttisztltók. 
48. Hogyan rubázkodjnnk. 
49. liaromü betegségek. 
50. Baromfi  tenyésztés 
51. Felfújtak  és puddingok. 

A könyvtár folytatódik. 
Egyes kötetek megreudelésénél elegendő a 

szám feltüntetése. 
Egy-egy kötet ára 20 fillér. 

VÁKAR L„ CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÖSZERKERESKEDÉS 

& 
Hl vállal mindennemű könyvnyomdái munkál 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat, esküvői 
névjegyeket. röpiratukat, tolyóiratokal. Xag.\ raktár egvháziV 
községi nyomtatványokból. Szép válaszlek iiiitnn irodai fehér-. 

ít. ii. m.: báli meghívókat, 
meghívókat, gyászlapokat. 

ügyvédi és 
fogalmi  és miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírok és borítékok, gyászszegélyü. 

és mis színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint finom  Irodai 
Anthraeyn. kék. piros és zöld ténta, tusok, kitűnő pecsétviaszok, irónok 
tollak, tollszárak. törlőgumik, iskolai füzetek,  rajzeszközök, hegedűk és 
hegedű vonók, hurok, rajzpapirok, rajzfüzetek,  körzők stb. cikkekben 

& 

& 
Uptulíjdonoi Dr. GAAL ENDRE. Hy.Ti.iott Vák&r U kbo/Tnyondájiban, Ciikuutdt 


