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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Üres heccelődés. 
Megtörtént a nagy eseméuy. Benyúj-

tották a bizalmatlansági indítványt. A 
mint előre hirdették, ezt valami törté-
nelmi okmányfélének  szánta az ellen-
zék, tehát méltán lehetett volna várni, 
hogy már a benyújtás aktusa, klllsöse 
geiben is, némi komoly ünnepíesség-
gel történik. Hat bizony éppen megfor 
ditva, nagyon is szegényes, üres, kopott, 
szánalmas volt az egész nagy hűhóval 
rendezett demonstráció. Súlytalan és 
komolyság nélkül való alakilag is csak 
ugy, mint tartalmában. 

A nagy történelmi esemény véghez 
viteléhez négy ellenzéki képviselő je-
lent meg a Házban, magát az indítványt janak. 
pedig mindössze nyolcvankilencen írták 
alá. Több aláírást nem tudtak felliaj-
szolui a majdnem másfélszáz  inandatum 
mai bíró baloldal csoportjai közül. Lát 
szik, hogy önmaguk sem tartják valami 
komolyabb alkotmányjogi cselekedet 
nek az egész kisszerű ötletecsk ét. Csak 
éppen, hogy annyi szentheverdelnap 
utan a valasztók előtt is tenni látszas 
sanak már valamit, ezért gondollak 
merészet es nagyot s állották elő a 
bizalmatlansági indítvánnyá!, mely me-
rőben fölösleges  színházi pózzal külön 
ben is csak nyitott ajtót dönget, meri 
hiszen eddig is tudta már ország világ, 
hogy az eilenzek uem viseltetik biza-
lommal az iránt az einökseg iránt 
melynek valaszlásában meg csak reszt 
sem vett. 

Maga a megokolás is rég ismert 
százszor hangoztatott, százszor megun! 
elcsepelt es ami íö, igaztalan szemre 
hanyasoknak újra meg újra való fel-
hanytorgatasabol ail. 

Hogy az elnökség az elleuzeki kep 
viselőket képviselői jogaik elkobzásá-
val megfosztotta  attól a lehetósegtől, 
hogy kötelességüket teljesítsék. Regi 
kis mese : a bünós kiabál tolvajt. Hi-
szen az einökseg meg a munkapar 
oldalan minden parlamenti tényező hocz 
szu idok során eppeu abban a uuddó 
igyekezetben fáradt  ki, hogy a/, eiieu-
Zek vegyeu részi a panamem t.oruialn> 

tanácskozásaiban. Miudig mi volt a vá-
lasz ? Előbb: migLukacs lesz, később: 
míg Tisza lesz miniszterelnök, az ellen 
zék szóba sem áll senkivel 1 A Házba 
pedig akkor megy be, amikor neki tet-
szik s a tnuDkapárt átiratait, hogy eb-
ben vagy abban a bizottságban, vagy 
bizottsági tagok válas/Jasabau vegyeu 
részt — durva sértéssel felbontatlanul 
küldözgették vissza, vagy lenezö döljffel 
válasz nélkül hagyták. Ne álszentes-
kedjenek hát az elleuzeki urak. Őket 
senki sem akadályozta kötelességeik 
teljesitéseben, ők maguk nem akartak 
dolgozni. Ha pedig hebe hóba bevonul-
tak a parlamentbe, csakis azért tettek, 
hogy ott botráuyt, rendzavarást csinál 

Mar pedig a undzavaras egyál-
talában nem kepviselöi kötelesség. 

Aztán, hogy Beöthy Pa! szolidaritást 
vállalt a junius 4 iki „alkolnianyserles-
sel* s az ezt követő reparaciovai. Hat 
ez is ok a bizalmatiansagra'/ Hiszeu 
akárkit választottak volna is eluokuek, 
az mind szondaris lett volna juniua 
5 evei, miut ahogy szolidáris is uia 
minden tagja a inuii»apaituak. Mert azi 
csak nem lehet elképzelni, hogy a dis.-zi 
deusek vagy az elleuzek soraiból került 
voiua ki az einökseg. 

Hogy az elnök onkenyes volt. Nem 
voll sohasem ónkenjes Csak szigorúan 
megtartotta es megtartatni kivauta a 
házszabályokat. Önkenyesuek tthat ep-
peu az elienzeknek ez a ratogusa — 
önkenyes. 

Parlamenti őrség, meg hogy a több-
ség törvénytelenül |ott létre, ezek mar 
szinten regeu es sokszor elkoptatott tra-
zisok, amelyekre a nemzet közvéle-
ményé nem reagál, vagy eddig is azzal 
valaszolt, hogy a lörvenyhatoságok — 
ketló kiveleievel — egytöl-egyig bi-
zalmat szavaztak a kormány nak es párt-
jának. Egy ellenzéki bizalmatlansagi 
indiivauuyai tehát szemben áll haivan-
u.ii több tenyieges bizalmi nyilatkozat. 
Éa ezokuek több súlya vau, mint az 
eilenzekl üres hecceludesnek. 

Színészetünk. 
Szabados László színigazgató jelenti, 

hogy előadásait folyó  hó 28-án az 
„Aranyeső" cimü operettel kezdi meg. 

Ugy tudjuk, hogy közönségünk 
várja Szabados társulatát, mert a szo-
kásos december januari szezonunk már 
cius-áprilísra tolatván ki, az évről-évre 
megszokott téli szórakozásunkat ez 
ideig nélkülöztük. Azok után szólva, a 
miket a kerület többi városaiban meg-
jelenő lapokból tudunk, Szabados László 
társulatát elég jónak jelezzük, mert nagy 
általánosságban megelégedés kisérte 
mindenütt előadásait. Természetesen kri-
tikus hangok merültek fel  néha, de a 
mennyire mi ismerjük a kis városok 
uri lakosságának egy némelyik tagját, 
ha akár a Király színház operett társu-
latát hoznák le, abban is találna kifo-
gásolni valót. És valóban lehelne is. Nem 
szabad azonban elfelednünk  azon régi 
mondást, hogy Csíkszeredában vagyunk, 
teiiat csak auujit kívánhatunk, a meny 
uyt támogatást nyújtani ludunk. Es 
hugjha minden sziuhazlalogato ezen a 
szemüvegen keresztül fogja  nézni az 
előadásokat, mi megvagyunk győződve 
arról, hogy a kellő szorakozast meg 
fogja  tálaim. Nem akar ez a hiradásuuk 
kulonb-u beharangozás lenni. Hisz előre 
bocsátottuk azt, hogy mi a társulatot 
nem láttuk, nem ismerjük, mi csak a vi-
déki ujsag tudósításokból merítjük kriti-
kánkat, azonban mindenesetre szeret-
ünk ha a csíkszeredai közönség az idén 
is, mint az elmúlt években mindjárt a 
kezdet-kezdeten melegen érdeklődnek 
az eloadasok iránt, hogy ezzel jó színi 
szezonjanak hiret megvedelmezze. Erre 
pedig ha valamikor szükségüuk volt, 
ina valojaban vau. Mert az év folyamán 
uj kerüiet alakulásról lesz tárgyalás. 
A kerület tüibonilik, az eddigi egy üt 
lartozó varosok maguk sem akarjak 
Csíkszereda vezeteset, de Csíkszereda 
varos a legközelebb jövőben szinügyi 
szempontból olyan haladást fog  tenni az 
epitkezesseí, hogy maga sem kívánja 
ezeket a varosokat igy megtartani. Sze-
retne egy sokkal nagyobb anyavárossal 
kapcsolaibau sokkal niveausabb társula-
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tot szerződtetni. S erre a lépések már 
meg is tétetlek, s igen valószínű, hogy 
sikerülni is fog.  Csikszereda város 
uri közönségének tehát meg kell mu-
tatnia azt, hogy a színészetet mint szóra-
kozást magáért a színészetért szereti, 
s ez a ténye nagy mértékben függet-
len attól, a gondolattól, hogy előbb a 
szomszédainktól kerdezem meg, vajou 
jónak tartom-e az előadásokat. —e. 

Most vesszük Szabados László igazgató le-
velét, amely az első heti műsort adja. Ha a 
többi heti műsor is ilyen lesz, akkor kózousó-
günkoek módjában lesz lejárni a Bzelvéuyeit 

Az első heti mÜBor. 
Szombat február  28-án : Aranyeső, Zerko-

vitz operettje, ujdooság. Vasárnap március hó 
1-éu délután: Limouadé ezredes, este: Az 
aranykakas, énekes bohózat. Hétfőn,  2-án : A 
czárnó, Biró és Lengyel színmüve, újdonság 
Kedden, 8 án : Buksi, Jean (iilbert uj operettje. 
Szerdán, 4-én : Az eloökné, újdonság, francia 
vigiáték. Csütörtökön, 5 én: Az aranyeső, má-
sodszor. Fenteken, 6-au: Judit, újdonság, Heb-
bel tragédiaja. Szombaton, 7-éo : Katonadolog, 
ujdousag. Zerkovitz idei operettje, bórlutszü-
netben. Vasárnap, 8 án este: Csókon Bzerzett 
vőlegény, Szigeti magyar daljatéka. 

Egyebekben leközöljük az egész saisouon 
előadandó darabokot is. 

Jegyzeke 
azon színpadi müveknek, amelyek a csíksze-

redai szezonra műsorra vannak tervezve : 
1. Zenés müvek: 

a) Ujdonságok . Arauyeső, Czigány-
primas, Buksi, A mozikirály. Katonadolog, 
Tamlasszek 10. sz., A kis király, Nemtudomka, 
A tökéletes asszony, Budagyöngye, Sztrájkol 
a gólya, Hónapos szoba, Samuka, Az autó-
tündér, b; Regiek : A baba, Lili, Lötty 
ezredesei, Varázskeringó, Az erdeszleány, Csó-
kon szerzett vőlegény, Az aranykakas, Limo-
nádé ezredes, A bajusz, A mádi zsidó. 

Prózai müvek: 
a) Ujak: A czárnó, Éva boszorkány, Judit, 

Az elnökne, Bent uz erdőn. Titok, Hallói, A 
zöld frakk,  Majolika, A gólya, A telefon,  A 
szerkesztő ur. Mertföldkövek,  A sas-fiok,  Maria 
Antónia, A Faun b) Regiek: A farkas,  A 
testőr. Rang es mód, Keserű mézeshetek, A 
nap hőse, Koalíció, Romeo és Júlia, Tosca. 

Kolozsvári egyetemi 
énekkar hangversenye. 

A kolozsvári egyetemi énekkar kör 
útjában folyó  hó 15-én Csíkszeredává 
rosában hangversenyt adott. A város 
közönsége már előre a legnagyobb ér-
deklődéssel várta hangversenyt, rész-
ben azért, mert kolozsvári egyetemi 
hallgatók hatvan tagu énekkara és tánc-
készsége érthető riadalmat okozott a 
táncolni vágyó leányok között, részben 
pedig azért, mert a hangverseny számai 
között szerepelt két olyan szátn is, a 
melyet helybeli szereplők adtak. Az es-
tély reményen felül  sikerült, ugy er-
kölcsiek, mint anyagiak tekintetében. 
A kolozsvári egyetemi htllgatók ének-
kara valóban elragadta a közönséget. 
A fegyelmezettség  pedig, amely Zsig-
mond Kerenc karnagy érdeme, igen 
megszívlelendő például szolgált azok 
részére, akik ehez hasonló szereplésre 
vágyakoduak. Özv. Balló Gáborné és 
Veress Arpádné éneke, mint mindenkor, 
ugy most is elsőrendű szórakozást nyuj 
tottak, dr. Kolonics D.^nesné zongora 
játéka, valamint a Domauyancz Peter 
es Nagy Gyula számai a acneertöknek 
szolgáltattak magasabb élvezetet. Anya 
gaitbanis megvolt a teljes siker, mert 
dacára a költséges rendezésnek 700 
koroua tiszta jövedelem maradt az 
énekkarnak. 

Egy kis kellemetlen incidens is tör-
tént, az tudniillik, hogy a csíkszeredai 
dalárda második szamában, az énokkar 
megakadt és helytelenül énekelt. Ha ez 
magunk között történik, akkor talán 
szót sem érdemelne, minthogy azonban 
a csíkszeredai dalárda mintegy verseny-
társ lépett a müíorba, igeu keilemot-
lett kritikákat vont maga után. Mi nem 
tulajdonítunk azonban ennek nagyobb 
fontosságot.  .Mindenesetre figyelmébe 
ajánljuk a dalkörnek a fegyelmet  s 

azt, hogy precíz összevágó énekhez 
szorgalmas, farasztó  tanulás kell. Ha 
tehát körútról ábrándozunk, minden-
esetre előbb fegyelmezettebb  dalardát 
kell szervezni, — nehogy idegeu he-
lyen nagyobb és előkelőbb közönség 
olótt hasonló baleset történhessék meg. 

A hangverseny után tánc volt, hol 
az egyetemi ifjúság  igeu hangos jó 
kedvben mutatatta az ott maradt kö-
zönséget. 

i cstereilil Siíitártoli) EirisDlit linuin Htltmém. 
MEGHÍVÓ. 

A csíkszeredai 8 z i n p á r t o 1 ó E g y e s u 
1 e t 1914. évi március hó 1-én délután fél  5 
órák T az Uri Kaszinó nagytermében lenti 
tárgysorozattal : ' ' —' , -= 

rendes közgyűlését 
tartja, melyre az alapító-, rendes és pártoló 
tagokat azon kérelem kapcsán hívom meg, 
bogy a gyűlésen lehetőleg teljes számban meg-
jelenni szíveskedjenek. 

Csíkszereda, 1914. február  hó 14-én. 
Hazafias  tisztelettel 
Oyalnkay  Sándor, 

ttlspin, 
a szmpártoló egyesület eluüke. 

Tárgysorozat:  1. Elnöki megnyitó. 2. A 
szinügyi bizottság évi jelentése. 3. Az elmúlt 
színházi év zárszámadása. 4. A jövő szinházi 
év költségelőirányzata. 5. Általanos tisztujitás. 
6. Indítványok. 

H Í R E K . 
— Hizasság. Alsó-domborui Dr. Zalán 

István cs. és kir. 3. számú Hadik gróf  huszár-
ezredben tart. hadnagy, belügyministeri fogal-
mazó, Székesfehérvár  szab. kir. város és Fe-
jérvármegye főispáni  titkarja, tb. főszolgabíró 
folyó  hó 2t-én tartja esküvőjét Verbói Szluha 
Antal földbirtokos  és neje Nemeskéri Kiss 
Izidora leányával, Verbói Szluha Dórával. 

A ,, S Z ÉKEL/SÉC TÁRCÁJA. 
A e t á l m o d t a m , . , . 

Azt álmodtam az éjszakán 
Beteg volt az édesanyám . . . 
Sápadt, halovány az arca. . . 
Ugy elaggódtam miatta. . . . 

Kis lakásunk elcsendesült . . . 
A madár is fészkébe  ült: 
Néma minden a ház körül 
Midőn a szivre bánat ül . . . 

ildtrai  Ferenc  litla. 

A l a r c o » b á l o n . 
(Folytatás is vége). 

A báró nagyon meglepetten állt az ajtó 
előtt egy pár pillanatig, azután utánaszaladt. 

— Kmrny — könyörgött — Emmy, legy 
okos. Hiszen ez őrület, Emmy I 

— Nem, nem, nem — mondta az asszony 
akaratosao. 

— De Emmy, gondold meg... 
— Nem gondolok meg semmit. Hagyj 

békén ; emlékezz, mit mondtam. Eressz I 
— Emmy... 
Ebben a pillanatban három dominó állt a 

báró elé: 
— Ni a báró 1 Fizess egy üveg pezsgőt, 

bárócskám. Nem, nem, nem engedünk el, — 
kiáltozták. 

A báró teljes erejével védekezett a három 
lány ellen, de azok nevetgélve, vihogva ka-
paszkodtak belé és nem engedték el. Mikor 
végre kiszabadult, Emmy eltűnt és a báró 
izgatottan ment be a terembe, az asszony föl-
keresésére. 

— Mikor Emmy a táncteremhe lépett, va-
laki karonfogta  és mogszólitotta: Jer velem, 
szép maszk, van egy kedélyes asxtaiuuk és 
sok pezsgőnk. 

F.miny kétkedően nézett rá Egész jó meg-
jelenésű ember volt. Arca diák arc volt, sok 
vágással. Ruluzata és fellépése  jó társaságból 
való emberre mutatott. Nos ós ? Hiszen ezt 
akarta I Miért ne ? Olyan határozott hangoo, 
hogy a férfi  elmosolyodott, mondja: Jó I 

A ftifi  karonfogta  és bevezette a táncte-
rembe. Valami uj és kellemetlen érzés fogta 
el, mikor karját magához szorította, de ajkába 
harapott és nem vonakodott. 

Az asztalnál, ahová a férfi  Emmyt vezette, 
már több ur ült, diákok és egytiagyou csinos 
dominó, aki álarcat levetette és megengedet-
ten, kipirult arccal tekintgetett körül és apró 
szájat folytonosan  juttatta, Emmy pincémének 
tartotta. De lehetett valami rosszabb is. Csak 
hosszú vonakodna után ült az asztalhoz 
Emmy. 

Általános üdvrivalgás köszöntette őket. Egy 
fiatal  ur felkiáltott. 

— Ez okos dolog. Tudjátok, nagyou komi-
kus ha egy asztalnál négy ur ül egy domi-
nóval. 

— Hát ha neked ez komikus — szólt u 
kis dominó — miért nem hoztál magadnak 
egyet. Biztosan nincs penzed hozzá. 

— Te, vedd le az álarcot — szólt Emmy-
hez a gavallérja. 

— Nem, nem, semmiesetre sem, — tilta-
kozott az asszony és hogy bátorságot szedjen 
magába, felkapott  egy poharat és kiitta. 

— Nézd csak ezt az unalmas nőt — szólt 
a kis dominó. — Hogy fel.  Egész Jó I Meg az 

hiányzik, hogy azt mondja, tói, hogy az ura... 
Ezek a legveszedelmesebbek, akik ilyen unal-
masok Érdekesnek akarja magát mutatni. 

Emmy nem felelt  semmit. Nagyon utála-
tosnak találta a hangot. A fiatal  urak azonban 
szívből kacagtak rajt:i ós unszolták Emmyt, 
hogy vegye le az álarcot. Végül azonban meg-
untak Emmy visszautasításait és felhagytak 
vele. 

Emmy gavallérja kezdett bizalmasabb lenni. 
Először rövid ujjaiba nyúlt és megütötte Emmy 
karját. 

— Na, hagyjon — kiáltott az asszony és 
ellökte a férfi  kezét. 

— Jézusom — vihogott a kis dominó, — 
hogy jatsza ez az ártatlant. 

— Ne beszélj Pepi, te is játszottad már, — 
nevetett valamelyik ur 

— Na, de nekem elég volt már. Most már 
ez nagyon rossz tréfa  volt. 

— De hogy lehet az ember ilyen unalmas ? 
— szólt Emmy gavallérja. Azzal átölelte őt 
és szájon akarta csókolni. Míg vonakodott, 
hirtelen férjet  latta az ajtóban. Teljes erőből 
kiszabadította magát és hozzá rohant. Háta 
mögött hallattszolt Pepi haugja. 

— Nézd csak, ez az igaz I Itt van a kedvese, 
de mások pénzén pezsgőzni, az jólesik neki. 

— Haz; — sziszegte Emmy. És hazamen-
tek. Az asszony kétségbe volt esve, a férj  dü-
höngött. 

Napokig tartott, míg a rendes kerékvágásba 
jutottak. 

Emmy azonban soha többé nem vágyott 
álarcos bálba 
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— A gyogycsarnok újjáépítésé Tus-

nádfürdón.  Közöltük, hogy TusnádfUrdón  le-
égett a gyógycsnrnok, mely a fürdőnek  leg-
szebb épülete volt. A kár részben megtérült 
biztosítás révén. A biztosító társaság üO.OOO 
koronát fizetett  ki, de nem a fürdószövetke-
zetnek, hanem az államnak, melytói a fürdő 
4Ö0000 koronát vett fel.  A szövetkezet most 
a minisztériumhoz fordult  nzou sürgós kérés-
sel, hogy a biztosítási összeget adja ki a 
gyogycsarnok újból való felépítésére.  H, ezt 
a kérést azonnal teljesitik, ugy uz újjáépítés 
szakértők nyilatkozata szerint még az évad 
beállta előtt bevégezhető volna, mivel az al-
épitmóuy épen maradt. Elleneseiben nagy kárt 
vallana a fürdó,  mert gyógycsnrnok nélkül 
elesnék a kiadásait fedező  bérjövedelmektől, 
de a közönség sem keresné fel. 

— A marosvásárhelyi Kereskedelmi 
és Iparkamara a székely fiuk  ipari és ke-
reskedői palyákra leendő felvetelet  a tövet 
kezö sorrendben tartja meg Csikmegyében. 
Április l én Gyergyószentmiklóson a fószolgu-
biróságnál. 2-án Csíkszeredában a vármegye-
háznál. 3-án CBikszeatmártonban a föszoiga-
biróságnál. Tudnivalók A sorozás mindenütt 
reggel 9 órakor veszi kezdetét. Inasoknak leg-
alabb 4 elemi osztályt végzett és 13. életévet 
betöltött egészséges fiuk  vétetnek fel.  A liuk 
ne kerjek tömegesen a géplakatos iparra el-
helyezésüket. Ez a pálya tul van zsúfolva  s 
már nem biztosítja a nyugalmas jövőt. Gép 
lakatosok teljes ellatásra nem fogadnak  iua-
sokat. A szülők bízzak a pályaválasztást a 
bizottságra, mert a sorozóbizottsag legjobban 
tudj», bogy az illető gyerek fizikai  es ertelmi 
fejlettsegének  melyik raesterseg felel  meg. Az 
ellielyezes ingyenes Mód »sabb szülők, ha vál-
lalják gyermekeik ruházásar, jobb eredményt 
ernek el. Egészen szegeny tiuk z illető mes-
tertől ruhát is kapnak. Kereskedő inasoknak 
a jobban iskolázott tiuk vétetnek fel.  Ipari 
szakiskolai tanulónak legalább k.-t polgári, 
vagy középiskolai, vagy hat elemi osztályt jo 
eredménnyel végzett (luk vétetnek föl.  Ezek 
július végéig küldjék be folyamodványaikat  uz 
illető szakiskola igazgatós iganak. Felső ipar-
iskolába pályázhatnak, akik négy polgári, vagy 
középiskolai osztályt végeztek s azonkívül a 
választott mesterségben egy évig gyakorlati-
lag foglalkoztak.  A Kamara az érdeklődőknek 
ezekben a dolgokban esetról-esetre fölvilágo-
sítást ad. A tiuk a sorozásra vigyek el es 
mutassák be iskolai bizonyítványukat A soro-
zást a kamara képviseletében ezúttal is L iszló 
Gyula másodtitkar eszközli. 

— A Dal- es Zeneegylet köréből. Folyó 
hó 15-én a dal- és zeneegylet küldöttségé tisz-
telgett Gyaiókay Sándor főispán  és Fejer Sán-
dor alispánnál, mint » vármegyei magánjavak 
igazgatótanácsának elnökenél. Mindkét helyen 
dr. Ujfalusi  Jenő egyesületi elnök az egylet 
kérvényeit uyujtotta be. A főispán  utján állam-
segélyt kért az egylet, a vármegyétől pedií 
segélyt a kolozsvári országos dalverseny cél-
jaira. Ugy a fő-,  mint az alispán kitüntető 
szívességgel fogadta  a küldöttséget és mea 
Ígérték, hogy az egyesületi kéréseit íátuogani. 
fogják.  A küldöttség még kereste a magán-
javak igazgatóságát ís, de az idó elörehala 
doltsága miatt, mar nem talált seukít ott 

— Gyergyoszentmlklos járásbíróság 
ünnepe. Dr. Benyey Károlyt, a járásbióság 
legregibb bíráját jói megérdemelt előléptetése 
alkalmából Gyergyószentmiklós jogászközön-
sége meleg ünneplésben részesítette. A kiiz 
kedveltsegben álló járásbiró kartársai s ezek 
kel együtt a város jogaszközónsége a Szilagyi-
vendéglő nagytermében gyűlt össze folyó  hő 
13-án este barátságos kózvucsorára. Az ünne-
peltet dr. Nóvák Albert ügyvéd, Paraszkay 
Gyula vezető járásbiró, ürel Dezn> polgár-
mester és Karda Bela járásbiró köszöntöttek 
fel,  mire az ünnepelt meleg szavakban köszönte 
meg a szemelye iránt tanúsított rokonszenvet 

— Uj városi mérnök. Sepsiszentgyörgy 
képviselőtestületének szombaton délután tar-
tott közgyűlése az ujon szervezett városi mér-
nöki állasra Balázs Ernő okleveles mérnököt 
egyhangúlag megválasztotta. Az uj mernék 
egyideig a brassói kulturmernóki hivatalnál 
állami szolgálatban volt. később pedig rnagán-
inérniíkl gyakorlatot folytatott. 

— Főjeyi/xö  vála**t&t  Oiierffi/ósxeilt-
mlklónm.  Tagnap ejtetto meg Uyergyószenl-
mikliis város képviselőtestülete Szász l.aji>s fií-
jegyiS elnökletével a városi fSjegyzíl  választást. 
FíjegylSnek dr. Dombi János Ügyvédjelöltet vá-
lasztották meg. 

— Tanügy köréből. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter Kovács Juliska nagyká-
szoni tanítónőt a garamszécsi áll. elemi isko-
lahoz lanitónónek kinevezte. 

— Kinovezos. Az igazságügy miniszter 
Szopos Gáspár csikszered ii es Márton Sándor 
csikszentmártoni kir. járási,irósági jegyzőket a 
IX. fizetési  osztályba sorozott bírósági jegy-
zőkké nevezte ki. 

— Hazassag. Gidófalvi  Vitályofl  G.ibor 
dr., brassói kir. törvényszéki jegyző eljegyezte 
kisfaludi  Kévész Margitkát. 

— Családias estély a főgimnázium-
ban. A csíkszeredai rom. kath főgimnázium 
mai kapcsolatos nevelő intézetek növemlekei 
1014. evi február  hó 23-án (hétfőn)  este fel 
8 orakor szinelóadással egybekötött farsangi 
családias estélyt rendeznek a következő mii-
Borral : 1. .Az obsitos", Garai Jánostól. 2. 
Ének. 3. , A szökevények", vígjáték. 4. „Hold-
korosok", bohózat. Beléptidij: I—IV. sor 2 ko-
rona. V. sortól a továbbiak 1 korona 40 fill. 
Állóhely 1 kor. A szinelőadás a főgimnázium 
lornacsarnokaban, az estély pedig az interná-
tus termeiben lesz. 

— Halálozás. Bocskor Ádám Fogarasvárine-
gye árvaszéki eluöke folyó  hú 10-én Fogarason 
elhalt. Temetése Fogarason február  12-én volt 
nagy részvét mellett. A család a következő gyász-
jelentést adta ki: 

C.sikszentmártoni özv. Bocskor Ádáinné szül. 
Szeitz Margit fájdalomtól  megtört szívvel jeleuti 
ugy a maga, mint alulírottak uevében, hogy forrón 
szeretett s felejthetetlen  férje  csiKszentmártoui 
Bocskor Ádám Fogarasvármcgye árvaszékének el-
nöke, a togarasvármegyei köztisztviselők szövetke-
zetének elnöke, a függetlenségi  és 48-as kör al-
elnöke, Fogaras r. t. város képviselőtestületének 
tagja f.  évi február  hó 10-én reggeli */45 órakor, 
életének 56-ik és boldog házasságának 12-ik évé-
ben elhuuyt. Földi maradványait f.  hó 12-éu dél 
dutáu l , g 3 órakor a r. k. vallás szertartása sze-
rint a helybeli r. k. temetőben helyezzük örök 
nyugalomra. Az engesztelő szentmise áldozat a 
boldogult lelki üdvéért f.  hó 13-án délelőtt 8 óra-
kor fog  az Urnák bemutattatni. Fogaras, 11114. évi 
február  hó 10-én. csikszeutmártoni Dr. Bocskor 
Adáin, csikszeutmártoni Bocskor Erzsébet, csik-
szeutmártoni Bocskor Xorika gyermekei, maros-
bogáti özv. Bogáthy Gyulán.'-, sz. csikszentmártoni 
Bocskor Ilona, csikszentmártoni Bocskor Káluiáu, 
csikszeutmártoni Dr. Bocskor Béla, csikszentmár-
toni Bocskor Bálint mint testvérei. Mészáros Sán-
dor és neje sz. Szeitz Mariska, Szeitz Sándor és 
neje, Dr. Bocskor Béláné sz. Uogáthy Etelka unoka-
huga, Koucz Gyula és neje sz. Bogáthy Uona 
uuokahuga, Bocskor Bálint né sz. Jancsó Erzsébet, 
Bogáthy Lajos mint sógorai és sógornői. 

— Legújabb dalok. Mini korabban mtg-
emlekeztuu* Lakatos Miklós, Zaogou Zoilau 
neliauy csinos veraeuez zenet irt. A fülbe-
mászó daiOk fenti  cimmel mar meg is jeieutek 
Nádor Zcuemükereakedouel, szerző sajai kiada-
aaban. A nagyuu kedves küisejü füzet  4 dara-
oot tartalmaz. Szorzó, ti>ztelete és halaja 
jeléül Oyalokuy Saudorue o.ueitoaa^anak ajan-
lotta. A csiKi zenekedvelő kőzönaeguek a KIS 
inüvecsket partfogasaba  ajanljUk. Hapható 2 
koronaőrt Vardotíalvan. 

— A sorozasokat elhalasztják Az idei 
fósorozásokat  uemcaak Au>ztriabau, de Ma-
gyarországon is egyelőre elhalasztják es csak 
a késő őszi hónapokban tartjak meg. 

— Pénzhamisító diakoK. A marosvá-
sárhelyi ügyészség kezdemenye*é*ere Erdely-
szerte nyomoznak egy peuzharoisito banda 
után, a melyuek központja mmdeu valószínű-
ség szerint Marostorda varmegyebun van. A 
oauda leje Caapar.des Viktor s mintegy busz 
tarsa az ügyészség foghazabau  varjak bünte-
t süket, do nap-nap utan történtek ujabb le-
tartOZtatasok. üjabimn a csendőrség letartóz-
tatta üocian Peter, Csetves Miklós bal.izsfalvi 
gimnáziumi tauuiokat, a kik uaszekőltuit'sben 
leveu a Caapandes-tele marostordai p.-nzhami 
.situkkul, hamisítóit ö, 2, 1 koronásokat es 20 
fii,ereseket  uoztak forgalomba.  Most ezt a kei 
diakot is a marosvasarüeiyi ügyeszségre ki 
serték De nemcsak ezuaii>"ü, papírban is Er-
dély szerte «ok a hamis pénz, Szaazre^entien, 
Marosvásárhelyen a reudomeg hamia ÜO koro-
uasokat foglalt  le. A fornaiombahozokat  ere-
lyeaen nyomozzak. 

— A román hadseregben is tilos a 
tangó, Bukarestből jelentik : A második ro-
mau hadtest parancsnoka parancsot adott ki: 
amelyben a második hadlest katonáinak és 
tisztjeiuek megtiltja a tangót és más modern 
táncokat es fölszólítja  a közönségét, hogy 
miudeu ilyen esetről jeleutést tegyen a katonai 
hatóságnak. 

— A honvedkiegeszitö parancsnok-
ság üdvözlésé. A honvédelmi miniszter tud-
valevőleg városuukban uj honvédkiegészitó 
parancsnokságot állított fel,  mely a folyó  év 
elején teljes szemelyzetével megkezdette mű-
ködését. Ez alkalomból dr. Ujfalusi  Jenő pol-
gármester a város közönsége nevében meleg 
hangú átiratban üdvözölte a parancsnokságot. 

— Kinevezesek az erdeszetben. A 
király Jakab József  brassói erdötanácsosnak 
a főerdőtanácsosi  címet és jelleget díjmente-
sen, Daempf  lstvau csíkszeredai föerdómér-
nőknek az erdőtanácsoni címet díjmentesen, 
Fejér Kaliuán gyergyótöigyesi erdőmérnöknek 
a főerdómérnöki  címet ós jelleget díjmentesen 
adomanyozta. 

— A földmivelésügyi  miniszter Krall János 
csíkszeredai és Rákosi István csikszentmár-
toni segéderdőmérnököket erdömernökökké ki-
nevezte. Kineveztettek továbbá Puskás István 
löerdómérnökké, Puskás Karoly és Gohn Emil 
erdömetnokökke. 

— Az orosz vendéglátás. Czája Gusz-
táv magyar di)birkózót, Oroszország Odolszki 
nevű varosabau leütötték. Az eset szenvedő 
hóse, Czaja Gusztáv most Lembergból leve-
let irt s beszámol oroszországi keserveiről. 
A cirkuszbau megtartott döntőmerkőzesen egy 
kozák es ö vett részt. Mintegy ket órai küz-
delem után legyőzte a kozákot, amiért a cir-
kusznak 2000 lőnyi közönsége meg akarta 
lincselni s csak a csendőrség fedezete  alatt 
tudott kabinjaba jutni. Ounan hazafelé  indulva, 
az utcán mintegy tizenöten-huszan megtámad-
ták s a veres utcai verekedes eredmenyekepp 
ö eszmeletienül terült el a főidőn  A kórhaz-
ban, ahol mellesleg megjegyezve, igen rosz-
szul banlak vele, állítólag csak negyedik na-
pon tért magához. Par nap múlva két kozák 
elvitte egy közeli varosba, ahol ahelyett, hogy 
sebeivel kórházba szállították volna, börtönbe 
zartak s miuden kihallgatás nélkül négy hó-
rg — napouta egy darab kenyérrel — bezarva 
tartottak. Amikor végre kihallgatták, ügyve-
det és konzulátus ertesitését követelte, amit 
nem teljesítettek, sőt anyjához intézet leveleit 
ott előtte sz tteptek s visszavitték börtönebe, 
a honnan azonban öt nap múlva két kozák ki-
seretebeu a lengyel hatarra szállították s kö-
zöltek vele, hogy mint alkalmatlan idegent, 
Oroszország területéről örökre kitiltották. Czája 
Gusztáv most Lembergben fekszik,  hogy a ve-
rekedes alkalmával kapott súlyos sebeit ki-
heverhesse. 

— A csikszeredai kereskedők köre. 
1914. evi február  hó 22-én delutau 6 orakor a 
„Kör" helyiségében tartja XVI. évi rendes 
közgyűlését. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 
2. Jegyzóköuyv hitelesítők. 3. Titkári jelentés. 
4. Számvizsgáló bizottság jelentése. 5. Ház-
bérlet megújítása. 0. Indítványok. 

— A Darwin. Dr. Fülöp Zsigmond nép-
szerű természettudományi folyóiratának  feb-
ruár 15 i száma különösen érdekes és gazdag 
tartalommal jelent meg. Az első cikkben Kóuig 
marburgi sebész-tanár cseveg .Félelem a se-
bészeti műtétektől" címen. A szerkesztő is-
merteti Tumer angol csillagásznak az egész 
tudományos világban nagy feltűnést  keltett uj 
elméletet a napfoltok  keletkezéséről. Dr. Ha-
vas Adolf  egy tanár klinikájának egy uj baj-
beültetési módszerét. Kreuzer Géza a láng-
nélküli uj tűzelesmódot ismerteti. Cserny 
Dezső „A láthatóság hatara és az anyag szer-
kezete" cimen az ultramikroszkóppal végzett 
lenujabb kísérleteket foglalja  össze. Érdeke-
sok és változatosak a többi cikkek is. A bő-
ségesen illusztrált folyóirat  előfizetési  ára a 
Darwin könyvtár 4 kötetével együtt fél  évre 
5 korona. Mutatványszámot küld a kiadóhiva-
tal. Budapest, VI. Andrássy ut 60. 
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— Gyaszrovat. Darvas Sándor birtokos 
folyó  hó 13 án, 66 éves korában meghalt Csik 
szeredában. 

— Ringwald Márkné sztll. Venetiauer Gi-
zella folyó  évi február  hó 15-én, 27 éves ko-
rában elhunyt Csíkszeredában. 

— Czáka Miklós szépvizi birtokos folyó 
hó 17-én, 64 éves korában elhalálozott. 

— özv Puskás Antalnó folyó  hó 17-én 
Dltrón elhalt. A család a következő gyászje-
lentést adta ki: Alulírott m ly fájdalommal, 
szomorúan tudatják, hogy az önfeláldozó  édes-
anya, feledhetetlen  nagyanvs, szerető testvér, 
jó anyós és rokon özv. ditrói Puskás Anta'né 
született pókakeresztnri Székely Antónia folyó 
hó 17-én délután fel  5 órakor, életének 70-ik, 
özvegységének 19-ik évében hosszas szenve-
dés s a halotti szentségek buzgó felvétele 
után az Urban csendesen elhunyt. Feledhetet-
len halottunk földi  részei folyó  hó 19-én dél-
után fél  8 órakor fognak  a helybeli temetőben 
örök nyugalomra helyeztetni ; lelkéért pe -ig 
az engesztelő szentmise-áldozat folyó  hó 
20-án délelőtt fél  10 órakor fog  a róm. kath 
templomban az Urnák bemutattatni Nyugod-
jék békében : Az örök világosság fényeskedje-
nek! 1 Ditró, 1914. február  hó 17-én. Puskás 
Tamás és neje Tarisznyás Anna és leányuk : 
Antónia. Puskáit Anna éa férje  Simon Atlám 
és gyermekeik: Ilona, Balázs, Irén. Regina, 
Annuska, Jucika. özv. Puskás Adolfné  szüle-
tett Kopacz Mária és gyermekei: Piroska, 
Ágneske, Antal, István, Ibolyka, Palika. Pus-
kás Aladár és neje Siklódy Kárulina és gyer-
mekeik : Annuska, Erzsike, .Ferike, Lajoska. 
Pus Vilmos ós neje Kölló Ágnes és gyerme-
gyeik : Margitka és Bandika. Az elhunyt gyer-
mekei, menyei, veje és unokái. Székely And-
rás és neje. özv. Szóes Ferenenué, született 
Székely Anna, az elhunyt testvérei és sógor-
női. Székely Sándor és neje. 

i 

! 

Van szerencsénk a n. é. közönség 
szives tudomására hozni, hogy 

brassói fióküzletünket 
augusztus hó 1-én megszüntettük. 
Ezután egyedül marosvásárhelyi 
gyárunk és üzietünk all fenn. 

B e r e n d e z é s e k n é l 
készséggel állunk a n. é közön-
ség rendelkezésére és meghívására 
minden vételkötelezettséj; nélkül 
mutatjuk be — egyik cégfőnökünk 
által — gazdag mintagyüj tömé-
nyünket és mivel igy az üzlet fen-
tartási költségét megtakarítjuk, a 
vevóközönséget sokkal olcsóbban 

szolgáljuk ki. 

Székely és Réti 
Marosvásárhely, Széchényi-tér 4?. sz. 

— A brassói csendőrkorülot koréból. 
Móré Ágoston őrmester, a brassói VII. szamu 
csendőrkerület állományában, csendőr járásór-
mesterré neveztetett ki. — Kovács Kornél, 
m. kir. brassói VII. sz. cseudórkerületbeli 
járásórmesternek áthelyezése a III. sz. csen-
dőrkerülethez, hatályon kivül helyeztetett. 

— Bikakiállitas és vasár. Az Udvar-
helymegyei Gazdasagi Egyesület február  2b an 
és március 1-én Szekelykereszturon országos 
jellegű magyar erdelyi fajta  bikakiállitast és 
vásárt rendez. 

— Vlzviccből párbaj. Sepsiszentgyör-
gyön is tartós hideg volt. Dr Mélik Endre 
iigyvéd az egyik kavebazban a kályha mellett 
ült. Dr. Sándor Arthur ügyvéd viccesen szólt 
hozzá, hogy ne tneujen oly közel a kályhához 
mert: .felforr  fejéhen  a víz". A viccből lova-
gias Ugy támadt és a párbaj Dr. Melik sebe-
sülésével végződött. 

Csik Bankfalvan  „Kati része 
ben* fiatal  fenyő  erdő eladó: 
továbbá ket fiatal  kocsiló. Széna 
es sarjú — Értekezhetni P a p 
A n d r á s ny. fögimn.  tsnarnai, 
Osiksomlyón. 

— Pénzintézeti Közlöny. A január 
elsejével XV. évfolyamába  lépett újság e hó 
25-i szama különleges érdekessegü tartalommal 
szolgál olvasóinak. Közli uayanis az annak 
idején megalakult bank-kartell szerződéseinek 
szószerinti szövegét és az összes megállapo-
dásokat, melyekkel a nagybankok főképpen  a 
vidéki intézeteknek nyújtott hiteleket egysé-
gesen drágítani óhajtották. A soha nyomta-
tásban meg meg nem jelent adatok ennél-
fogva  a vidéki intézetek szempontjából nagy 
értékkel bírnak. A lap minden közleményét 
elsőrangú szakemberek Írjak. Saját tudósítók 
kai rendelkezik az ország minden városában 
s igy hírei kivétel nélkül eredetiek. Különös 
súlyt helyez a vidéki intezetek érdekeinek 
ápolására. „Mérlegbirálatok* című rovatában 
minden pénzintézet mérlegét szakszerűen és 
tárgvilagosan megbírálja. Az utolsó szám a 
következő tartalommal jelenik meg: A magyar 
kartell szerződések. I. A bankkartell. Pénz es 
értékpiac. — Szemle: Az uj államkölcsön, 
.Nagyobb osztalékot!" A tőzsde árfolyam 
jegy ző lapjának publicitása. Hirek : Pénzinté-
zetek, Ipar- és kereskedelem. Biztosítás, Köz 
lekedes. Az uj váltótörvény, Merlegbirálatok 
A lapot Pajzs Árpad szerkeszti. Szerkesztő-
ség es kiadóhivatal: Budapesten, V. Lipót-
korút 12. szám alatt vau. Előfizetési  ára egy 
évre 20 korona Mutatványszám iugyeu 

Szám 1006—1914. ki. 2-3 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kaszonalcsiki járásá-

ban Tusnád (Ujtusnád, Tusnádfürdó) 
Csikverobes, Csatoszeg, Csikszentsimon, 
Csikszentimre és Csikszentkirály közsé-
gekből Csikazentsimou székhelylyei ala-
kított közegészségügyi körben ürese 
desben lévő körorvosi áilásra palyáza 
tot hirdetek s felhívom  mindazokat, kik 
ezen állast elnyerni óhajtjak, hogy az 
1908. évi XXXVIII t. c. 7. §-aban elő-
irt kepesitesüket s eddigi ulkalinaztata 
sukut igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvt nyüket ho/lzam f.  evi március 
ho 24-ig annyival inkább adjak be, 
mert a később erkezó kéréseket figye 
lembe nem veszem. 

A körorvos javadalmazása : 
1. 1600 kor. kezdő fizetés  es 800 

koronáig terjedő 200—200 kor. kor 
pótlék 

2. Helyi pótlék 1200 kor. 
3. Lakásber 400 kor. 
4. A csíkszeredai kerületi munkáa-

biztositó pénztártól biztos kilátásba he 
lyezett 600 kor. és pénztár orvosi íu 
varátaláuy 90 kor. 

5. Utiátalany végleges rendezése 
folyamatban  van, addig ezen átalány 
180 kor. 

A választást f.  évi március 26-án 
d. e. 10 órakor fogom  Csikszentsimon 
közaégházáuál megtartani. 

Csikszen márton, 1914. évi február 
hó 11 én. 

Bartalis, 
fóuzolg&biró, 

Szára 215/1914. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. jj-a értelmében ezennel közhírre 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság-
nak 1914. evi V. 168. sz. végzése következteben 
Dr. Nagy Jenó ügyvéd által képviselt Köz-
ponti Takarékpénztar javára 760 K — fillér 
s jár. erejéig 1914. évi januar hó 28-án foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt  és 2150 koronára becsült követ-
kező ingóságok, u. m.: gazdasági eszközök, 
lovak, martiak és sertések nyilvános árveré-
sen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1914. évi V. 168. számú végzése folytán 
760 K — tilt. tőkekövetelés, ennek 1918. évi 
szeptember hó 23. napjától járó 6°/» kamatai, 1 ,"/„ váltódíj és eddig összesen — K — fillérben 
bíróilag már megállapított költségek erejéig 
végrehajtást szenvedő lakásán Cs ikde inén 
leeudó megtartasara 1914. évi március bo 
4 ik napjának delelőtti 10 oraja határ 
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. es 108. §-ai értelméheu készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet igerőnek. szükség esetén 
becsaron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszereda, 1914. évi február  hó 11-ik 
napján. Molnár Sándor, 

kir. bír. végrehajtó. 

Tegyen Ön egy kísérletet! 
„ C M R N E V M L " 
+ (torvenyileg vedve) • 

A LÉTEZŐ LEGJOBB " I * 
HY01LNIKUS gumi KÜLÖNLEGESEEG 

Jótállás minden darabérti 
Ára tucatonkint i-redeti csomagolásban 
0 korona — Kapható a központban • ' 

BÜCHLER GYULÁNÁL 
WIEN, VII, Kaiserstrasse 109. 
Kepe» magyar úrjegy«ok iogvon, («árt 
boritokban 20 llller bélyeg ellenében). 
VisEonteluiuflitokn  m n g a » jutatok 

13-15 

Sz. 316—1914. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré tesszük, hogy Csohotfalva 

község és közbirtokosság tulajdonát ké-
pező Kóstelek gyepeezei telkeket, Ga-
iamhhalma havasát., az ott levó északi 
legelőt, a fűrésznél  levő kert és a Csi-
szér Pető fele  kert filtermesét  3 egy-
másután következő évre Csobotfalva 
község házánál 1914. februar  28-án 
d. e. 8 orakor nyilvános árveréseu 
haszonbérbe adjuk. 

Az árverési feltételek  a község há-
zánál betekinthetök. 

Utóajánlatot figyelembe  nem veszünk. 
Csobotfalva,  1914. február  12. 

Pálffy  András, 
jegyiö. 

Csiszér Pál, 
biró és bii-t. elnök. 

A cslkmegyei közkórház igazgatósága. 
Szám 282—1914. i _ 2 

Pályázati hirdetmény. 
A m. kir. Belügyminiszter urnák f. 

évi 21578/914. VII. b. számú rendele-
tével a csikváruiegyei közkórházuál 
újonnan rendszeresített kórházi ellenőri 
állásra pályázatot hirdetek. 

Az állás javadalmazása 1400 korona 
évi fizetés.  560 korona lakáspénz. 

A pályázók az 1883. évi I. t. c. 17. 
§-ban előirt minősítésüket és eddigi mű-
ködésűket igazoló okmányokkal leisze-
relt kérvényeiket Csikvármegye alis-
pánjához címezve a kórház igazgatósá 
gahoz 1914 evi március hó 18-ig 
adják be. 

Az elkésett, vagy kellően fel  nem 
szerelt kérvények nem fognak  figye-
lembe vétetni. 

Csikszereda, 1914. évi február  hó 
16 án. 

Veress Sándor dr., 
igazgató főorvos. 

Eladó tégla, a legelső minőségű, 
mintegy 150 000 azonnal eladó! — 
Érdeklődők felvilágosítást  nyernek a 
kiadóhivatalban. 
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Ragályok 
s l l e o 

most igen alaposan kell védekeznünk, mert 
vörheny, kanyaró, typus, himlő és egyéb 
«.ragályos betegségek t é l e n fokozot -

a b b e rő v nl lépnek fel,  mint mas év-
szakokban, miért is szükséges, bogv minden 
háztartásban egy megbízható fertőtlenítő-
szer kéznél legyen A jelenkor legmegbíz-
hatóbb fertőtlenítő-szere  a 

LySofornj 
szagtalan, nem mérgező, olcsó és eredeti | 
üvegekben 80 fillérért  minden gyógyszer- | 
tárban és drogériában kapható. Hutása gyors I 
és biztos, miért is az összes orvosok be- | 
tegágyak fertőtlenítésére,  antiszeptikus kö- j 
tözéseknél (sebekre és daganatokra), kéz- | 
és arcmosásra és ragályok elhárítására, 
nőknek altesti irrigációra, stb. midenkor 
ajánlják. 

hysoíorm-szappan 
finom,  gyenge pipere szappan 1% lyaofor-
mot tartalmaz és antiseptíkus hatású. Al-
kalmazható a legkényesebb bőrre, még cse-
csemőknél is : szépíti, megpuhítja és illa-
tosá teszi a bőit. Egy kiserlet s ön a jö-
vőben kizárólag ezen szappant fogja  hasz-
nálni. Darabja 1 korona. 

fodormenta Lysoform 
I erősen antiseptíkus hatású szájvíz Szájhüzt 
I rögtön és nyomtalanul eltüntet ós a foga-
I kat konzerválja. Használandó továbbá or-
I vosi utasítás szerint toroklobnál, gégebán-
I talmaknál és nátha esetén gurgulá/.ásra. 
I Néhány csepp elegendő egy félpohár  vizre. 
I Eredeti üvegje 1 korona 60 fillér. 
I Az összes lysoform  készítmények kaphatók 
I minden gyógyszertárban, drogériában. Kivá-
I natra bárkinek ingyen ós bérmentve nieg-
I küldjük a/. ..Egésaség és fertőtlenítés" 
I cimü érdekes könyvet. 
I Ahol Lysoform  uein volna kapható, oda 
I közvetlen is küldüuk 6 korona elóttsetés 
I beküldeso esetén 3 üveg Lysoformot,  2 
I drb. szappant és 1 üveg szájvizt. 

I Dr. Keleti és Murányi 
I vegyészeti gyára Újpesten. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikborzsovai közbirtokosság eludja 
Csikborzsova községházánál 1914. 

evi március hó 26 an d. e. 10 óra 
kor kezdődő árverésen a Csikvármegye 
Szépviz községe határában levő Kar 
kashavas nevű erdejének mintegy 95 
kat. hold. területén rendkívüli kihász 
nálásra engedelyezett 18.850 m" fa-
állományát. 

A vágás területe a gyimesi ország-
úttól 2 0 - 2 5 kilóméter, a M. Á. V. gyí-
niesieisőloki állomásától pedig 20-25 
kilóméter távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti bemérés szerint a esügési 
részen 11834 drb. és 11287 m" lucfe 
uyőt, 429 drb. és 5IÍ0 m' jegenye 
fenyőt,  továbbá a farkaspataki  részen 
6692 drb. és 8002 m' lucfenyőt,  össze 
sen 18 955 darabot, 18.850 in' tiszta 
gömbölyű haszonfat  tartalmaz 

Kikiáltási ár 101.000. azaz egyszáz-
egyezor korona, bana'p nz a ki-.iaitási 
•írnak loVa . Kihasználás időtartama 
két eV. 

Az árverési és szerződési feltetelek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a szépvizi m. kir. járást erdő-
goudnoksag ál rendelkezésre ál,attak. 
Az erdőgondnoksagnái megtekinthető 
reszletes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek 
vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, 
figyelembe  nem vétetnek ; utóajanlatok 
el nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli 'ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél n.ujtattdók be. A 
megajánlott összeg számokkal és be 
tűkkel is kiiraudó s az ajánlatban ki-
tejezendó az, hogy ajánlattevő az ár 
verési és szerzödesi feltételeket  telje-
sen ismeri és magát azoknak aláveti 

Csikborzsováu, 1914. évi január hó 
18-án. 3-3 
Dr. Gaal Endre , Balog Elek, 

hatósági elnök. b. jegyző. 

Szám 1027—1914. ki. 2 _ 3 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászonalcsiki járásá-

ban Kászonaltiz székhelylyel, Kászonal-
tiz, Kászonfeltiz,  Kászonimpér, Kászon-
jakabfalva  (kászoni gyógyfürdő)  és Ká-
szonujfalu  községekből álló közegész-
ségügyi körben Uresedésbeu lévő kör-
orvosi állásra pályázatot hirdetek s 
felhívom  mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1908. évi 
XXXVIII, t. c. 7 § ában előirt képesí-
tésüket s eddigi alkalmaztatásukat iga-
zoló okmányokkal fölszerelt  kérvényü-
ket hozzám f.  évi március 14-ig 
adják be. A határidő után érkező ké-
réseket figyelembe  nem veszem. 

A körorvos javadalmazasa : 
1 KezdöBzetés 1600 kor. s 800 kor 

terjedő 200—200 kor. korpótlék. 
2. Helyi pótlék 1000 kor. 
3. Lakásber 400 kor. 
4. A csíkszeredai kerületi munkás-

biztosító pénztártól biztos kilátásba he-
lyezett pénztárorvosi illetmény 600 kor. 
e.̂  fuvarátalány  90 kor. 

5. Utiátaláuy egyelőre a folyamat-
ban levó végleges rendezésig 200 
korona 

A választást f.  évi március 16-án 
d u. 2 órakor fogom  Kaszoualtiz köz-
s. ghazáuál megtartaui. 

Csikszentmárton, 1914. évi február 
hó 11 én. 

Bartalis. 
főszolgabíró. 

Ellamert legjobb motor.,te I 

Erdővidéki elsőrendű 

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

TIKUSÁN ÉS TÁRSAI, 
Szelybavasy Juh-turó os Sajt-

gyár Á g o s t o n f a l v a . 

Eredeti KÖRTING 
illí- és ItW-

radsitr DIESELMÖTOROK 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Benzin es nyersolajos oséplő-
g a r n i t u r a k , magánjáró al is. 

Meglopó újdonság I Meglepő ujdonaágt 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  visbufeoakendeiea 

ea kompresszor nélkül. 

Gellért Ignácz és Tsa 
mérnöki iroda 

B u d a p e s t , V . Koháry-utca 4. 
Saját órdekeben kérjon ajánlatot I 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tüdő- ós mellbetegségeknel, enyhiti a ka-
turuHt, megszünteti a fájdalmat  okozo köhögost. Torokgyuladást. 
rekedtséget és gégebajoka* megszüntet, valamint lázt, különösen jő 
hatású gyomorgörcs ós kolika ellen. Gyógyhatású aranyér és altesti 
bántabnakuál, tisztítja a v- seket, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tést. Kítüuően bevált fogfájásnál,  odvas fogak,  szájbüzuél, valamint 
az összes száj- és fogbetegségek,  büffögés  ellen, megszünteti a száj 
vagy gyomortól eredő bO/.i Jó hatású pánti íkagilisztáuál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáncot, láztól eredő hólyagot, kelést, sze-
mölcsöt, égési sebeket, megfagyott  tostroszeket, vart és kiütést. 
Fülbáutalmnk ellen kitttnő hatású. Minden háznál különösen influenza, 

kolera vagy mas járványoknál kéznél legyen. 

írjunk: Tliierry A. őrangyal gyógy tarának Pregrada, 
"''ft'i&k""•«»  Rohitsch mellett. 
'fflSS&i'^v  1 2 k i s y i i g J  Ö ^up/a  v"8y 1 "W  sepicialüveg 5 60 korona. 

' — ~ Nagyobb reudolóseknel jelentekeny arengedmony 1 

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi Centifolia-kenöcse. 
Megakadályoz s n . szüntet vérmérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak 
rabban feleslegess  t08Z. Használatos gyer.kágyas nőknél íájó emlők 
tejmeginditás. r-t. i.-s, emlőkemányedés ellen. Orbánc, feltört  lábak, sebek 
dagadt végtagok, enoatasu, fekélyek,  ütés, szúrás, lővén, vágás vagy zúzó-
dás által okozott sebeknél kitűnő gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-
lítására mint: üv.v- szálka, por, setét, tüske stb. kiuovr-ick, karbunkulus, 
képződmények, v mint rák ellen, féreg,  rothadás, körömgyülés. hólyag, 
egesi sebe*. ho- • betegségeknél előforduló  fülfekvéanel,  verkelesekuel, 
fülíolvásuál,  valnn. • kipálás esetén csecsemőknél stb. stb. kitünö hatasu. 

2 tégely ára K. 300 a péns elósetea beküldése vagy utánvét mellett kapható. 
Budapesten kai li Török Jossef  gyógytárában, valamint az ország legtöbb gyógyszer-
tárában Nagy l'balmayer es Seits, Koobmeister Utódai. Radanoviti Testvérek 

drogueriákbnti Hudapesteu kapható. Ahol nincs lerakat rendeljünk közvetlenül : 
Thierry A Őrangyal gyógyszertárából, Pregrada, Rohitsch mollett. 
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Ezţr áldást 
a háznál a .Háztartás könyvtara". A kezdó háziasszonyból 
tökéletes háziasszony lesz, viszont a tapasztalt háziasszonyok 
bőségesen találják tn.-g ezekben a könyvekben n hézlar ási tud 

nivalók sokaságát. 

n , § I i ' i i a könyvpiacon a . H á z t a r t á s 

K a r a t i a n u i dl l k ö n y v t a r a - e l t e r j e d e s e . 
H á r o m n e g y e d év a l a t t 8 0 0 . 0 0 0 példány fogyott  el, 
ezért joggal állítjuk, hogy a „HÁZTARTÁS KÖNYVTARA'' a 

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

ezeket a pompás könyveket 

Megbecsülhetetlen szolgálatot 
tesz a „Haztartas Könyvtára" asszonynak-leánynak egy-
aránt, mert nemcsak sütni-főzni  tanul meg ezekből a nélkülözlutlen 
könyvekből, hanem a haztartási stb. tuduivuluk ezreit sajátítja el. 

A jó tanács sohasem késő, 
már pedig háziasszonyoknak való jó tanács garmadával vau a 
„Haztartás Könyvtára'' eddig mogjelent 51 kötetében, ezért 
joggal nevezik ezeket a népszerű és nőikttlözhetlen könyveket a 

háziasszony kincseskamrájának. 
A .Háztartás Könyvtárát" Kürthy Etnilne szerkeszti, a 
„Haztartas- cimü nepszerll 20 éves asszonyujsag szerkesztője. 

Egy-egy kötet ára c s a k 2 0 f i l l . 
Mind az 51 eddig megjelent kötetet 10 korona 20 flller  be-

küldése ellenében béruienlve küldi meg: 

LAPUNK KI APÓN IVATALA. 

.HÁZTARTÁS KÖNYVTÁRA" 
Szerkeszti: Kürthy límilnö. 

Egy agy fűzet  ára 2 0 fillér. 

Eddig megjelentek: 
1. Hus- és böjti levesek. 
2. Levesbe való tészták és egyebek. 
3 Különféle  előételek. 
4. Tojás ételek. 
5. Mari.ii-, borjú- és sertéshús ételek. 
6. Szárnyasok és szárnyas vadak. 
7. Nyul-, őz- ós egyéb vadhúsok. 
8. llnlnk elkészítése. 
9. Különféle  főzelékek. 

10. Gyűrött ós kifőtt  tészták. 
11. Élesztős tészták ós rétesíélék. 
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. 
2a Illatszerek. 
24. Az egészség ápolása 
20. Lakás (jókarbantartás) takarítás. 
26. Az asztal diszei. (Asztalterités). 
27. Fütóe, világítás. 
28. Mosás, pecséttisztitás. Mosószappanok. 
29. Háziszerek. (Házi gyógyszertár.) 
30. Hasznos tudnivalók. 
31. A bevásárlás művészete. 
32. A konyha 
33. Társas étkezések rendezése. (Lakomák, tálalás.) 
34. Egyszerű ótelsorok. (Ebédek, uzsonnák, =vacsorák.) 
35. Az éléskamra. 
36. A pince 
37. A burgonya elkészitése 26 féle  módon. 
38. Teasütemények. 
89. Konyhakert és gyümölcsös. 
40. Díszkert és &zobakertészet. 
41. A vendéglátás művészete. 
42. Hölgyek tanácsadója. 
43. A nők sportja. 
44. Gyermek hygiena. (Betegségek ós azok gyógyítása.) 
45. A fog-,  száj- és köröm ápolása. 
46. A női test ápolása. 
47. Eolttisztitók. 
48. Hogyan ruházkodjunk. 
49. Baromfi  betegségek. 
60. Üarointi tenyésztés 
51. Felfújtak  és puddingok. 

A könyvtár folytatódik. 
Egyes kötetek megrendelésénél elegendő a 

szám feltüntetése. 
Egy-egy kötet ára 20 fillér. 

• ••ni imuni • 

VAKAR L, CSÍKSZEREDÁBAN, 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS 

ö 
Elvállal «mindennemű könyvnyomdái munkák;:!, n. 111.: báli meghívókat, 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat. in. i meghívókat, gyászlapokat! 
névjegyekel. röpiratokat, folyóiratokat.  N.-;.y raktár egyházi," ügyvédi ós 
községi nyomtatványokból. Szép válaszok iiaom irodai'fehér-,  fogalmi  és 
miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírok és boriiékok. gyászszegélyü. 
és más színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint linóm irodai 
Anlhracyn, kék. piros és zöld ténta. tusok, kitűnő pecsétviaszok irónok 
tollak, tollszárak, törlőgumik, iskolai füzetek,  rajzeszközök hegedűk és 
hegedű vonók, burok, rajzpapirok, rajz füzetek,  körzők stb. cikkekben 
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Laptulijdonoi: Dr. ÜAAJ. ENUKE. Nyomatott Vikár L. könyvnyomdájában. C.ik.i.r.d. 


