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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Közigazgatás államosítása 
és a vármegyei magánjavak. 

Telo vannak uz újságok s a közvé-
lemény a közigazgatás államosításának 
hírével. Aki reálisan ítéli meg a politikai 
helyzetet, tudja, liogy a közigazgatás 
államosítása csak hetek kérdése. Tudja, 
hogy ha csak valami előre uem látott és 
netn is remélt kormány bukás zavart nem 
csinál, az államosítás ebben az eszten 
dúben teljesen befejezett  ténnyé válik. 
Hála Istennek ennek a közeljövőnek 
őszintén örvend az egész ország köz-
véleménye. Mert vagy nyíltau vagy titok 
ban mindenki ugy tartja, hogy a köz 
igazgatás államosítása közérdek, hogy 
&. mostani elavult rendszer mellett a 
huszadik század közigazgatási feladatait 
megoldani, megvalósítani nem lehet. 

Minisztériumokban, országos egyesü-
letekben tanácskozások folynak  miuden-
nap ezekben a kérdésekben. Az u óbbi 
napokban az a kérdés domborodott ki, 
hogy mi legyen a vármegyék vagyonaíval 
a miket maguk a vármegyék a megen-
gedett törvényhatósági pótadóból gyűj-
tögettek, avagy amiket mások száz ós 
százféle  módon szereztek. Ki legyen a 
gazdája, ki kezelje, hogyau stb. stb. 
És csodálatos, hogy a mikor mindez igy 
van, a mikor e kerdésekhen már szá-
mottevő, irányító vélemények alakultak 
ki, nálunk idehaza, egyetlen egy szó 
sincsen erről. Pedig nekünk sok millióra 
menő vagyonunk vau, amely bár nem 
a hivatalos vármegyéé, hanem a közön 
ség magánvagyona, — de a melyet ta 
gadhatatlanul a hivatalos vármegye kezel 
és dirigál. Hiába vau a magánjavaknak 
külön tisztviselői kara, a legfőbb  testü-
letnek az igazgatótanácsnak az elnöke 
mégis az alíspáu, a hivatalos vármegye 
feje,  döntő fóruma  a törvényhatóság, 
a hivatalos vármegye képviselete, a 
felügyelője  a miniszter, a minden más 
közigazgatási kérdéseink legtöbb elin-
tézője. Talán nem volna helytelen és 
céltaluu dolog, ha most, a mikor .1 köz-
igazgatás kérdése előtérbeu vau, moz 
galom indíttatnék meg a magánjavak 
kérdésénok tisztázása tekinteteben is, 
S ha egyelőre egyebet nem is teszünk, 

csupán annyit, hogy az 5—6 esztendő-
vel ezelőtt a l k o t o t t szabályren-
deletünket, amely a miniszer előtt 
fekszik,  jóváhagyatjuk, már igon nagy 
eredményt értűuk el. Ugyanis bizonyos 
kérdések, miut a Jogosság kérdése az 
igazgatótauács elnökségének kérdése 
már eldöutött kcrdések és értékes ren-
delkezéseket tartalmaznak. 

Csakhamar az állami közigazgatás 
mellett el fog  következni az, hogy a 
mi tisztviselőjüket idegen videkekre 
hivja el a kötelesség, hogy u várme-
gye tisztikara, taláu alispánja is a ma 
ganjavuk szempontjából idegeu lesz. 
Hát mit ioguak törődni azok a mi szé-
kely érdekeinkkel. Mit fognak  törődni 
a mi fiainkkal,  a kai in szerzett jogok 
kai, ha az ők kezükben lesz a vezetés. 

Határozottan állitjuk, hogy állauio 
sít,is esetéu a magánjavak egész vezo 
tősége a hivatalos varmegyétől teljesen 
elkülönített szervekben kell működjek, 
mert az az irányzat, a mellyel a var-
megye magánjavainak hatalmas jövő 
delmeit kizárólag a székelység érdeké-
ben kívánjuk értekesiteui, csak is igy 
maradhat meg a jövő — kezelés irány-
elveinek. 

— A cs íkszeredai közkorház 
ügyével kapcsolatos tu nem regiben az 
összes vármegyei lapok is foglalkoztak 
a kórház jeles sebesz-föorvosáuak,  dr. 
Huscli Hugó elmeneieli szándékával is. 
A vármegye vezetőn ige azonban talált 
megoldást, hogy ugy >zuj közkóiház ker 
dése, valamint a dr. Hirsch Hugó java-
dalmazása megoldassák. A korházra vo-
natkozó tervpályázat prograuiuija; már 
a napokban el fogja  üesziteui Jendrásik 
miniszteri osztálytanácsos s euuek 
utána tervpályázat log hirdettetni szil 
kebb meghívassál. \ tavaszi gyűlésen 
a vármegye közgyűlése is fog  a kér-
déssel foglalkozni,  a meunyibeu az uj 
helyiségek átengedése már ekkor elő-
fog  terjesztetni. 

A vármegye mag .njavaiuak igazgató 
tanácsa a kórházon; 1 bizottság javasla-
tára — amint értesü.ünk — már foglal-
kozott a dr. Hirseh lltigó javudaluiazasá-

nak kérdésével is és neki évi 4000 
korona személyi pótlékot szazazott meg. 
A személyi pótlék indoka az, hogy egy 
nevesebb orvosnak napról napra való 
továbbképzése, feltétlenül  szükséges s 
dr Hirseh Hugó eddig élvezett java-
dalmazása erre elégtelen lévén, a vár-
megye örömmel nyújtja a szükséges 
anyagi eszküzöket hozzá, mert őt ma-
gának s a vármegye közegészségügyé-
nák meg akarja tartani. 

Vigadó tervpályázatának 
liaiárideje folyó  hó 20-an lejár s a pá-
lyázok közül Medgyaszay István Buda-
pest, Autal Vidor és Nemecz József 
Csíkszereda, Fill Ede Budapest., Bulhardt 
János Brassó, már a tervpályázatokat 
be is adták. Tekintettel a kérdés sür-
gősségére Fejér Sándor alíspáu kine-
vezte a bírálóbizottságot. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter a maga ré-
széről teljes jogkörrel Kertész K. Róbert 
miniszteri osztálytanácsost nevezte ki a 
bírálóbizottságba. 

A bíráló bizottság tagjai lettek: 
Elnök : Kejér Sáudor alispán, tagok : 

Mikó Bálint, Gyaiókay Sáudor, Szász 
Lajos, Dr. Uyörgypál Domokos, dr. Uaal 
Endre, Végű István József,  Szántó Al-
bert, Dr. Ujfalusi  Jenő, Dr. Csíki József, 
Kovács János és a csíkszeredai szinügyi 
bizottság kiküldendő egy tagja. 

A tervpályázatok felbontása  folyó  hó 
22 éu d. e. 11 órakor a vármegyeház al-
ispáni irodájaban lesz, a melyre az ösz-
szes biiáló bizottsági tagok meghivattak. 

Varmegye. 
Csikvármegye alispánja március 1-én adta 

ki az 1914. évre ujjaalakitott uj Ugybeosztást, 
a melynek a fuutusabb  részét a kővetkezők-
ben közöljük: 

1. Alispán.  Klnöki és személyi ügyek. Or-
szágos hatarrendezes. Utügyek. Viziügyek. Kar-
hatalom. Krdeszetl ügyek. Italmérés, lillenör-
zés és a vármegyei általános közigazgatási el-
járás felügyelete  Fegyelmi ügyek. Házasaági 
ügyek. ^ 

2. Főjegyző.  Csíkszereda és Gyergyószent-
iniklós rendezett tanácsú város, valamint a 
gyergyiszentmiklósi járásból a törvényható-
sági bizottsági ügyek. Ezenkívül ugy az ezen 
bizoltsaghuz tartozó mindazon általanos ügyek. 
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melyek szorosan sera a városok, sem a járá-
sok hasonló ügyeivel összefüggésben  nem álla-
nak. A közigazgatási bizottság pléuumahoz 
tartozó összes közigazgatási ügyek. Községi és 
tisztinyugdij ügyek előadója es jegyzője. Köz-
ségi Ugy és vagyonkezelési vizsgalatok feletti 
intézkedés. Insegi és íilantrópiai ügyek. Irodai 
és leveltári felügyelet.  Ezen kivül a V. ü. sza 
bályzat 78—82. §§-ai alapján a mutatkozó 
szükség szerint beosztandó egyéb ügyek. 
Jegyzője a törvényhatósági gyűléseknek es a 
gyámügyi felebbviteli  küldöttségnek. Iskola-
széki előadó és jegyző. 

3. Másod  főjegyző.  Felesiki és csikszépvizi 
járásból a törvényhatósági ügyek. Ugyanezen 
járások, valamint Csíkszereda rendezett tan. 
városból a másofoku  elbírálást igénylő összes 
kihágási és alispáni hatáskörbe utalt közigaz-
gatási ügyek. Sajtó rendészet. Gyülekezési jog. 
Szociális és anarchista mozgalmak. Csendór-
ségi ügyek. Városi rendőrségi ügyek. Tolonc-, 
szegény és mentési ügyek. Lőpor és robbanó 
szerek. Közrendészet. Ezenkívül a V. Ü. sza-
bályzat 78—82. §§.-ai alapján a mutatkozó 
szükség szerint beosztandó egyéb ügyek Iga 
zoló választmánynak előadója és jegyzője. Ál-
landó választmanynak jegyzője. Központi vá-
lasztmányi ügyek előadója és jegyzője. 

4. Domokos Sándor  helyettes  I.  oszt. 
aljegyző.  A kászonalcsíki járásból a törvény-
hatósági bizottsági ügyek, ugy e járás, mint 
Gyergyószentmiklós rendezett tanácsú városból 
a másodfokú  elbírálást igénylő összes kihá-
gási és alispáni hatáskörbe utalt közigazgatási 
ügyek. Összes községi illetőségi ügyek. Vadá-
szati ügyek. Anyakönyvi ügyek. Nyomtatvá-
nyok és névmagyarositási ügyek. Ezeu kivül 
a V. Ü. szabályzat 78—82 §§-ai alapján a mu 
tatkozó szükség szerint beosztandó egyéb 
ügyek. B:ráló választmánynak előadója és 
jegyzője. Jegyzője az erdeszeti bizottságnak 
és a fegyelmi  választmánynak. Továbbá jegy-
zője a közigazgatási bizottságnak és a vár-
megyei hivatalos lap szerkesztője. 

5. Gyakornok.  A gyergyótölgyesi járásból 
a törvényhatósági bizottsági ügyek. Ugy e, 
mint a gyergyósientmiklósi járásból a másod-
fokú  elbírálást igénylő összes kihágási és al 
ispáni hutáskörbe utalt közigazgatasi ügyek. 
Továbbá tanítói fizetés  és kepebehajtásos ügyek. 
Jegyző gyakornokok, igazolványos altisztek és 
cselédkönyvek nyilvántartásainak vezetése és 
ezzel kapcsolatos ügyek. Kivándorlási ügyek. 
Az összes katonai ügyek. Honosítási ügyek. 
Fordítási ügyek. Gazdasági és ipari munkás 
ügyek és közvetítések. Házalási ügyek. Útlevél 
ügyek. Rendőri körözvények. Könyöradomán) ok. 

Gazdasági és iparimunkásbiztosit-isi és segé-
lyezési üeyek. Ezen kivül a V. Ü. szabályzat 
78—82 §§-ai alapján :i mutatkozó szükség sze-
rint beosztandó egyel» ügyek. Útadó felszólam 
lási bizottság előadója es jegyzője. 

(J.  Tiszti  főügyész.  Fegyelmi vélemények, 
szabályrendelet szövegezés, gyámsági, gond-
noksági és jogi vitás kérdesekben vélemén>. 
Községi szabály rendeltek felülbírálása.  Kincs-
tári, törvényhatósági és vármegyei perek veze-
tése és egyéb jogi véleményt igenylóügyek. 
Törlési engedélyek. 

7. Gazdasági  felügyelő,  mint vármegyei 
gazdasági  előadó.  A törvényhatósági és köz-
gazdasági bizottsághoz tartozó mezőgazdasági 
és egyeb közigazgatási mezőgazdasággal vonat-
kozásban levő ügyek. 

8. Főorvosok.  Kórházak vezetése.Összes fer-
tőzőbetegségek ellenőrzése, járási és városi egész-
ségrendészet ellenőrzése, bábaüjry, fürdő  és ás-
váuyvizüggye! kapcsolatos kérdések vezetése. 
Gyógy tárvizsgálat, egészség rendóriintézkedések 
és szabályok végrehajtása, prostitúció, hullaszál-
litás. Korházügyek s egyeb orvosi működési 
kört érintő ügyek. 

Színház. 
Mult számunkban elismeréssel emlékeztünk 

meg arról, hogy Csíkszereda város közönsége 
a lehető legnagyobb támogatásban részesiti 
a jelenleg nálunk tartozkodó Szabados László 
színtársulatát. A dicséret ugy látszik korai 
volt. Mert az elmúlt héten három estén ke-
resztül alig volt közönsége a színháznak. Pe-
dig az előadások éppen olyan jók voltak miut 
eddig, a társulat tagjui is a legnagyobb igye-
kezettel dolgoztak és fáradtak  a sikeren. Sőt 
a direktor ujabb áldozatkészségéről is tanul-
ságot tett, mert egy nagyon szép uj szobadisz-
letet is vásárolt, ami a külső kiállítás tekinte-
tében figyelemreméltó  haladás. A műsor igen 
jó volt, csaknem minden nap uj darab ment. 
A közönség mindennap megelégedetten, igen 
sokszor lelkesen távozott a színházból. Szinte 
érthetetlen tehát mégis az érdeklődés hiánya 
Vau aki azt állitja, l»ogy a közönség csak az 
operettet szereti, a sok próza nem jó. Hát mi 
ezt meghallgatjuk', de nem értjük meg. Mert 
csak sokkal több szórakozás vau egy szelle-
mesen megirt, irodalmi értékű szinmü avagy 
vígjáték meghallgatásában, mint egy minden 

tartalomnélküli operett — szamárságban. És 
azután még van valami. A Szabados-társulat 
jobban be van rendezve a prózai darabokra, 
mint az operettekre. Határozottan jobbak apróz.ii 
előadások, miut operettek. A darabok kiállítása 
is goudosabb, jobb, a rendezés is kifogástala-
nabb. Igaz, hogy operettet vidéki szinpadou. 
pláne a mienken előadni neu lehet, mert his>. 
a mai operett nagyrészt beleolvadt az orfeumi 
miliőbe. Ugyanazok a alurok, külső hatások 
kezdettek érvényesülni, ezeket pedig kis szín-
padon megrendezui nem lehet. De hisz ha le-
hetne, akkor sem igen tudná ezt a társulat. 
Nincs hang. Se férfiak,  se nők között. E nélkül 
pedig igen nehéz énekelni. Csodálkozunk tehát, 
hogy mindezek dacára is a legjobb prózai da-
rabokban üresek a széksorok. 

Az elmúlt héten nagyrészt újólag , Vajda 
Piroska és Bársony Aladár aratták le a sike-
reket. Igen megszívlelendő tanácsképpen figyel-
mébe ajánljuk egyik-másik tagnak azt a szor-
galmat, a melyet Vajda Piroska szereptudása 
igazol. Persze ő kevesebbet ül a kávéházban. 
Igen ügyes és jó színésznőnek bizonyult Tarnay 
Nusi, aki ugy a „Mandarin", valamint a „Rang 
és mód" előadásan kifogástalan  alakitasokat 
adott. 

Helytelen szereposztást láttunk a „Neintu-
domka" előadásán, a melyen a Miczi szerepet 
nem Sz. Végh Gizinek, hanem Liszt Ferikének 
kellett volna játszania. Ebben a tekintetben az 
egész közönség egyhangú véleménye csucsoro-
dott ki. Sz. Vegh Gizinek a koloratur ének 
partik alkalmasabbak, ahol hangja jobban ér-
vényesülhet. Szubrett szerepek nem neki valók. 

Nem hallgathatjuk itt el a megütközése-
inket a fölött,  hogy az előadások az utolsó 
napokban mindig fel  kilenc óra után kezdőd-
nek. A pontatlanság a közöuséget ugy elron-
totta, hogy nyolc óra után tiz perccel senki 
sincsen még a szinházban. Es nem hallgat-
hatjuk el azt, hogy a közönség egy része ok-
nélküli közbeszólásokkal zavarja igen sokszor 
az előadást. Ami rendesen az előadás gördü-
lékeuységét akassza meg, de igeu sokszor va-
lóságos hahotára készteti a közönséget, ugy, 
hogy a színész, aki a legkomolyabb jelenetéiiél 
egyszerre ilyen nevetést hall, nem tudja meg-

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
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összeroskadnék a terhek súlya alatt . . . 
nem bírnám el a bajt. a bánatot, a szenvedést! 
Nera láthatnám a napot, a fényt,  a ragyogást, 
szine az égnek sötétre válnék ; fekete  lepel 
borítaná a földet,  a rétet, a virágokat; meg-
kövülne bennem a gondolat, nem lenne érzésem 
árván, elhagyottul járnék a világban. Ha Te 
nem volnál .. 

De vagy 1 
Bennem élsz. Világolsz, élénk lobogó láng-

gal. Fáklyát gyújtasz. Beletartod a sötétbe . .. 
az éjszakába... 

A szemembe könnyek ülnek, hogy vagy . .. 
A falakról  elűzöd az árnyakat. Biztató da-

lokat zsongsz a fülembe.  Letörlöd a könnyeimet. 
— Es én a fejemet  némán meghajtom előtted. 
Hallgatlak. 
— Mondj, beszélj I Hisz olyau édes minden 

Bzavad. 
Fázom. Összébb vouom a ruhámat. 
— Ide hajolsz, egészen hozzám. 
l'iros foltokat  lehelsz a homlokomra. És én 

nem fázom  tovább. Friss, hajnali erővel ülök 
itt az asztalnál, pedig már éjfél  van. 

Csendes, néma éjszaka . . . 
Csak a hópelyhek, szálldogálnak. 
Mind ide simul az ablakra. Mintha melegedni 

akarna. Aztán odafagy  szegényke. A táblák 
már csupa fehérek. 

— Ott kilnn is fehér  minden... A fekete 
ls. Miuden teher. 

— A nappal is csendeB itt. De most alszik 
a tájék. Álmodik. 

— Messziről, nagyon mesziról hallik va-
lami . . . 

Minél gyorsabban hallatszik, annál jobban 
elvész ez is a uagy fehérségbe. 

— Oh végleien fehérség,  szinek között 
a legszebb — öleld, öleld át ezt a világot, 
hadd álmodjék. 

És te szent Fehérség, aki itt vagy most, 
engedd, hogy éu is álmodjam. Nagy, örökszép 
álmot anélkül, hogy a szemeimet lehunynám 

— Nem hunjom le a szemeimet. Nézek 
rád. Szerelmes vagyok beled. Hűséges vagyok 
hozzád. Es te vigyázni fogsz,  hogy ébren ma-
radhassak. 

— Csitt . . . 
— Mintha kinyitották volna az ajtót 

Idegen szellemek Tolakodók. 
— A kilinesre tetted a kezedet. Nem en 

geded, hogy bejöjjenek. Ma velem akartál 
lenni Egyedül. Velem. 

— Oh Te jó vagy 1 Te mindig ludod, mi-
kor kell jönnöd. Kiválasztod a napot, az órát, 
a pillanatot. 

S itt teremsz előttem. H nem engeded 
hogy bejöjjenek , . . 

Lecsukódnak a szempilláira. 
Néha meg-raegérint lenge fátylad. 

Mellettem vagy. 
— lirzein. Dörömbölik az ajtómat, de Te 

őrt állsz. Lefogod  a szemeimet. 
- , , A I Í J J ' í'utlj1 Ne félj.  KI fogok  jönni hoz-

zad. Mindig. Erted!? — MindigI 
Megosztom veled az éjszakákat. Megvigasz 

tallak. Melegsége öntök a szivedbe. A nyug-
talanságodat lecs.llapitom. liékét adok. Szent 
nagy érzés, ket, lio.y el ne essél I 

— No jöjj! Hajtsd ide a fpjedot 
Es elfelejteni  a mi volt. Ami van. Elfelej-

tem a rosszat. A j vőbe nézek. Es elgondolom 
ami lesz. 

Szép, ragyogj arcodba nézek . . 
— Milyen boldogtalan is lennék. 
— Ha Te nem volnál. 
— De vagy I 
— Sent hitem... Őrző angyalom... 

„ l a b o l d o g yagyefc l " 
Irta: Míítrnl Karena Bóln. 

A páter folytatta: 
Uraim, ez a legnagyobb, a legnehezebb 

problema! Boldognak lenni! Ki ue szeretné 
ezt megoldani! Vájjon találkozik e köztünk, 
aki e gondolatnak soha sem áldozott volna, 
ki legalább csak rövid ideig is, el nem tűnő-
dik a jövendő lehetőségein . . . 

Önök a világban élnek, mely a színeknek 
ezernyi arnyalatát mutatja, mely örömet, bol-
dogságot, fajdalmai  s keserűséget tár elé: 
vájjon ki nem akarta ezekből a szépet, a ne-
mest, a gyönyörköd tetőt kiválasztani . . . 

Szép az élet s mégis mily sokan vannak, 
akik türelmetlenek, békétlenkedik, mert tán 
nem ugy történt minden, amint akarták; akik-
nek nehéz a várakozás, akik nem tudnak sze-
gények- maradni s akiket lesújt a vagyontalan-
ság tudata. 

Elmélkedjünk , . . 
Sokan — a legtöbb ember feleslegesnek 

tartja a lélekben való elmélyedést — és hogy 
igazságosok legyünk, a napi munka, a mind-
untalan meg-megujuló kenyérharc, csakugyan 
ellensege is mindeme törekvésnek ; az elsiető 
órák, a gyorsan változó napok csak pillana-
tokat hagynak, ezek az Idóparányok tehát a 
legbecsesebbek, mert — habár sokszor bele-
nyúlnak az éjszakába — megengedik, hogy 
visszatekinthessünk önmagunkra 

\ alami fáj  és én érzem és én nem tudom az 
orvosságát! . . . Így vagyunk az élet egyéb 
betegsegeivel is . , , 
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érteni, mi történhetett a nézőtéren s valóban 
kiesik a szerepéből. Mi felhívjuk  a szinügyi 
bizottság figyelmét  arra, hogy ugy az elő-
adások pontos megkezdése, valamint azoknak 
zavartalan folyása  érdekében a szükséges lé-
péseket tegye meg. 

A Jövőheti műsort a kővetkezőkben adjuk : 
Hétfó,  23-án a .Farkas '. 
Kedd, 24-én a „Cigányprímás" (bérletszünet). 
Szerda, 25-én „Eva boszorkány". 
Csütörtök, 26-án .Mozikirály*. 
Péntek, 27-én az „Elnökné" izóna). 
Szombat, 28-án a .Cigányprímás". 
Vasárnap este, 29-én .Sárga csikó". 

H Í R E K . 
— A madefalvi  emieket az idő 

viszontakságai  megrongálták.  A kija-
vítása  mintegy  600 koronát  igényelne. 
Jóllehet,  annak idején  a közönségnek 
adatott  át gondozás  végett,  ez azonban 
anyagi viszonyai  miatt  annak helyre-
hozatalát  eszközöltetni  képtelen.  És 
az emlék  székely  dicsőségünknek  egyik 
tanúsága. Illő  tehát,  hogy lilléreink-
kel  segítségül  siessünk. Ne  jelszavak-
kal,  de  tettekkel  mutassuk meg, hogy 
székelyek  vagyunk, kik nemcsak lel-
kesedni  tudunk,  de  az áldozattól  sem 
riadunk  vissza s megnyitjuk  erszé-
nyünket arra, midőn  azt annyira ha 
zafias  cél  teszi  szükségessé.  — Iladd 
hirdesse  ez az emlékoszlop  az idege 
neknek, mennyi nemes vér  folyt  el 
századokkal  azelőtt  s hogy nem va-
gyunk hálátlan  unokái az egykori 
székely  hősöknek.  Bizonyára várme 
gyénk  törvényhatósága  sem fog  el-
zárkózni,  — hogy Aladéfalva  község 
kérésére  néhány  száz koronát  szavaz-
zon meg, az összeg többi  része  meg 
talán  befoly  a gyűjtésekből.  Ajánla 
tosnak tartanánk,  ha városunk tan 
intézetei,  a főgimnázium  s ezenkívül 
az ipartestület  s egyéb  intézmények 
ifjúsági  előadásokat  rendeznének  a 
jelzett  célra. 

Nem tudjuk határát szabni vágyainknak, 
mohón futunk  minden után, ami uj s igy cso-
da-e, ha sok szeuny tapad hozzánk I? 

A közönség hallgatott. A magas gótikus 
ablakok párkányain, kivül madarak röpködlek; 
a kápolna boltíves kapuján hüs szellő áram-
lott be a begyek felől. 

Majd tovább beszélt a szerzetes: 
— Egy kincsem van higyjék el — a lel-

kem I Ezt művelem, ezért elek s minden mást 
igyekszem magamtól távol tartani . . . Óh csak 
be tudnám önöknek bizonyítani, bár a szivökbe 
önthetném, ama csodás erővel bírhatnék, hogy 
meg tudnám önöknek magyarázni, mily édes 
érzés a lelki tisztaság, a nyugalom, a hit, a 
meggyőződés ! . . . 

Lemondani I — Megtanítani önmagukat, ez 
az igazi, a szenvedésnélkuli boldogság ! Amely-
nek nincsen salakja, amely a csalódásoktól 
ment, amely a szenvedésben is élhet, amely 
jóban, rosszban birja hatalmas erejét, mely 
gyámolit, segít és felemel! 

Nekem nincsen kincsem, aranytermést Ígérő 
birtokom b gyönyörködöm mégis minden vi-
rágban, örvendve nézek minden fűszálat;  a 
napnak harmatos hajnala s a lilasávokban fürdő 
alkony, az erdő suttogása, a madarak csi-
csergő éneke nekem éppen olyan kedves, 
mint a gazdagnak 

Én szegény vagyok s mondom, higyjétek 
el nekem, nem cserélnék senkivel, nem vá-
gyom kincsek bírására, hatalom vágya nem 
Mvarja az álmomat, nem vagyok beteg, nyug-
talan, szeretném odakiáltani a mai életuntak-
nak, bogy erót meríthessenek a munkára, a 
a küzdelemre, — a kitartásra ösztönző, az 
életrehlvó nyilatkozatot, hogy velem mondhat-
nák mindnyájao: .Ka boldog vsgyok 1" 

— Röpirat a szekel udvarhely esik 
szeredai vasút erdeke >en. A sokat vajúdó 
esikszereda—székelyudva ly vasul kiépítése 
érdekében közelebbről r , irat jelenik meg, 
mely nz annyira ismert tt. \et minden fóniában 
újból ismerteti. 

— Uj kulturintezm ny városunkban. 
Szombaton nyílt meg a I l evita-utcában a lé-
tesített tüdőbeteggoudozo intézet, mely arra 
lesz hivatva, hogy a tubdulozikus betegek-
nek orvosi tanácsot, ing) nes gyógykezelési, 
a legszegényebb népot talyboz tartozókhoz 
pedig azonkívül anyagi s.gltséget, élelmisze-
rekkel való ellátást bizto ison. Díjtalan ren-
delések fognak  tartatni minden kedden és 
szombaton délután 4 órátúl fél  ü-ig. 

— Március 15-et. mint az elmúlt években, 
ugy az idén is kellő fénnyel  ünnnepelte váro-
sunk közönsége. Délelőtt i róni kath. temp-
lomban mise, délbeu a .Vigadóban" ünnepély 
volt. Este Sz.'bados László színigazgató tar-
tott díszelőadást. 

— Személyi hír. Kertész K Róbert mi-
niszteri osztálytanácsos, belügyminisztérium 
műszaki osztályának vezetője, folyó  hó 24-én 
városunkba érkezik. 

— Központi valasittmány (. bó 14 én 
tartja ülését, a melyen az 1914. évi ország-
gyűlési képviselőválasztók névjegyzékének az 
1915. évre leendő kiigazítására az előkészüle-
tek megtétetnek. 

— Rendkívüli törvényhatósági köz 
gyűlés. Mint értesülünk, április hó elejéu a 
vármegye rendkívüli törvényhatósági közgyű-
lést fog  tartani, mert a csíkszeredai kórház s 
más lontos ügyekkel a májusi közgyűlésig 
várni nem lehetne. 

— Fémszálas villamlampak. Gyakran 
szó esik a forgalomban  levő fémszálas  villám-
lampákról és ezek árairól. Tagadhatatlan tény, 
bogy a fémszálas  lámpák a világítás terén 
nagy megtakarítást jelentenek. 11a a külön-
féle  előnyöket szemelőtt tartjuk és azokat 
összegezzük, ugy meggyezüdönk arról, hogy a 
megbízhatóbb drótszálas villamlámpa a Wotau-
laiupa, minthogy ezen lámpa nemcsak rend-
kívül takarékos, hauem kétségkívül a legtar-
tósabb is. A Wotan-lámpákat a Magyar Sie. 
mens-Schuckert-Müveknel lehet megrendelni 
Budapesten, Terézkörut ;tü sz. alatt, de a leg 
több előkelő villanyszerelési üzletekben is kap-
ható. 

— Március 15. Ditróban Ez évben is mél-
tóképen ünnepelte meg március 15 ét Ditró 
közönsége. Delelőtt 9 érakor szentmisét mou-
dott Takó János fóesperes  plébános, nagyszá-
mú polgárság jelenlétében. Az est folyamán 
ünnepély volt, melyet Vértes Lajos igazgató 
nyitott meg. Az üuut-pi beszedet Dr. Floznik 
György elemi iskolai it tokta'ó tartotta meg, 
melyben gyönyörű es lélekemelő vonásokban 
domborította ki a mag) >r hazaszeret páratlansa-
gát és a nemzetnek hazájáért és ősi szabad-
ságáért kifejtett  véres küzdelmeit, mely a zsu-
fo'ásig  telt terem hallgatóságára mély és ma 
radandó benyomást gyakorolt. Majd Libl Ede 
t. p. igazgató batalui'.- erővel és hangsúlyo-
zással előadott „Talp! i magyar" szavalasa 
villanyozta fel  a keó ..eket. Közben mélyre 
ható ének egészítette 1, teljes elismerésre a 
uiii.-ort. A műsort szin löadas követte .Mind-
nyájunknak el kell ue ni" ciramel, melynél u 
szereplők nagy ügye . röl tettek tanúságot, 
a közönség tnegeleg< • -ére. (Boküldetett , 

— Állategeszso. tyi kimutatás. A ra-
gadós betegségek a ról 1914. evi március 
hó 14-én. Gyergyósz niklósi járás : veszett-
ség : Ditró, Gyergyóc- tafalva,  Gyergyóreraete 
Ragadós száj és ke fájás:  Ditro, Remete, 
Gyergyóremete, Gy. yóvársegy, Salamás. 
Szárhegy, járványé- -yergyotölgyesi járás : 
Ragadós szaj- és ké: ajás Gyergyótölgyes, 
Gyergyóbékás, Gyei IOIIÓ, Borsze.. Belbor 
járványos. Szépvizi j <: Rülikór : Szépviz 1 
udvar (ló). Lépfene.  inesfelsólok  1 udvar. 
Kászonalcsíki járás. szettség: Csatószeg 
Gyergyószeutiuiklós i város : Veszettség. 

— Új gazdakör lapokban uj gazdakör 
alakult Csikszentkira Az alaku'o közgyű-
lésre meghívták Kiss i gazdasági-felügyelőt 
is, ki a megalakulást nnak társadalmi szük-
ségességét egy szép szédbeu fejtegette  s 
annak folyamán  fígye  '.tette a nagyszámban 
jelenlevő tagokat, hu. i netán csak pillanat-
nyi felbuzdulásból  ak:, k a Gazdakört meg 
alakítani, akkor jobb, teszik, liogvha most 
mindjárt abbahagyjál, nevüket az aláírási ív-
röl töröltetik, hogy i adjanak tagoknak csak 
azok. kik a megalakula-hoz komoly elhataro 
zi8ból járulnak A uep nyelvén szóló beszéd 

melyhez csak Kiss Ernő ért — s abban a szö-
vetkezés szükségess-gérol és a szövetkezésben 
rejiö nagy erö hatalmáról kifejtettek,  oly lel-
kesítő hatást ertek el, hogy a jelenvoltak nem-
csak mindnyájan aláiratkoztak tagoknak, ha-
nem egy évi tagsági dijaikat nyomban be is 
fizették  a megválasztott péuztárn knak. Nagy-
Imre odavaló birtokos és Hoszu Ferenc plé-
bános. kerületi főespesperes  tiszteletbeli eluök-
nek választattak. Elnökké Szabó Klek, mű-
ködő alelnökké Szóké Ágoston és jegyzővé 
Cseh Károly választatott meg. Megalakult a 
választmány, megállapittattak az alapszabályok 
s azoknak megerősítés végett való felterjesz-
tése elhatároztatott. Egyúttal megbízatott a 
választmány, hogy a Gazdakör részére helyiség 
röl gondoskodjék. A gazdasági-felügyelő  meg-
ígérte, hogy közelebbről szakérté előadót fog 
kiküldeni, ki a tagositott birtokon való gaz-
dálkodás átmenetét fogja  ismertetni s ha a 
gazdakör választmánya arra alkalmas egyént 
hoz javaslatba, annak mint minta gazdának 
járó előnyöket ki fogja  eszközölni. 

A foídmivesiskola  kitelepítése. A 
csíkszeredai m. kir. fóldmivelésiskola  kihelye-
zése ügyében, a vármegye alispánjának sür-
gető felterjesztésére,  a földmivelésügyi  minisz-
ter a tegnap értesítette a vármegye közönsé-
get, hogy az iskolának a havasok aljára való 
minél előbbi kitelepítése legfőbb  törekvését 
képezi. Az építkezés gyorsabb befejezését 
azonban a major-rendezési munkálaloknál elő-
állott váratlan akadályok, továbbá a rossz (?) 
időjárás késleltették. Minthogy azonban az is-
kola építési munkálatai rövidesen befejezést 
nyernek, az iskola f.  évi június hó folyamán 
véglegesen kitelepíthető lesz a havasaljára ós 
ekkor az iskola régi épületeit a miniszter visz-
szaadja a vármegyének. 

A penzügyigazgatóság mű-
ködésének megkezdese. Az uj 
pénzügyiguzgatóság, mintegy 50 szo-
bával, már teljesen készen várja a 
pénzügyi tisztviselőket. — A pénzügy-
miniszter az igazgatóság működése meg-
kezdésének idejét május l-ben állapí-
totta meg, mely a napokban — mint 
biztos forrásból  értesü:ünk — változást 
szenvedett. — Eszerint a kinevezendő 
pénzügyi isztviselók csak juníus 1-én 
foglalják  el uj állomáshelyüket és a 
hivatal is ekkor kezdi meg működését. 
Az egy hónapi késedeltm adminisztra-
tív okokra vezethető vissza. 

— Kinevezes. Gyaiókay Sándor főispán 
Ágoston József  csikszcnttamási állami el. isk. 
ig. tanitót a csikszenttainási állami anyakönyvi 
kerületbe anyaköuyvvezetőbelyettessé nevez-
te ki. 

— Kinevezés. A vármegye főispánja  Dó-
czy Károly központi dijnokot kinevezte a gyer-
gyószeotmiklósi lószolgabirósághoz irodasegéd-
tiszlté. 

W1 j 
Î 

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

brassói fióküzletünket 
augusztus hó 1-én megszüntettük. 
Ezután egyedül marosvásárhelyi 
gyárunk os üzletünk all fenn. 

Berendezésekné l 
készséggel állunk a n. é. közön-
ség rendelkezésére és meghívására 
minden vételkötelezettség nélkül 
mutatjuk be — egyik eégfőnökünk 
által — gazdag mintagyiijteraó-
nyünket és mivel igy az üzlet fen-
taitási költségét megtakarítjuk, a 
vevoközönséget sokkal olcsóbban 

szolgáljuk ki. 

Székely és Reti f 
Marosvásárhely, Széctayi-lér 47. sz. I 

- Nagy István hírneves székely festő-
művész Tordán, a Kultúrházban, marc»us má 
sodik felében  egy hétre terjedő kiállítást rendez. 

i 
i 
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— Athelyezesek. A vármegye főispánja 
Kömény lstvá.. gyergyószentmiklósl irodatisztet 
a központi közigazgatáshoz, Gál János köz-
ponti irodatisztet a felcsiki  föszolgaliirósághoz 
áthelyezte. 

— A brassói honvedezred köréből. 
Zakariás Sándor tartalékos gazdászati tiszthe-
lyettes a brassói 24. honvéd gyalogezredben 
az 5. honvéd tábori ágyúsezredhez helyezte-
tett át. 

— Uj püspök-helyettes. Miklósy láván 
hajdudorogi gör. kath. püspök a szerencsétlen 
véget ért Jaczkovies Mihály vikárius helyére 
Bányay János máraraarosszigeti hittanárt ne-
vezte ki püspöki helynöknek és megbízta ól 
az egyházmegyei fótanfelügyelettel.  I)r. Csatth 
Sándor helyébe ügyésznek Dr. L'nger József 
ügyvédet és titkárnak Melles üézat. Melles 
Emil budapesti föesperes  hát nevezte ki. Ezek 
állásukat mindnyájan elfoglalták  ós elsősorban 
is az elpusztult irattárt rendezik. A robbanás 
15,000 K kárt okozott a püspökségnek s ezt 
a vallásügyi minisztérium fogja  megtéríteni. 

— Változás az epiteszeti hivatalnal. 
Háromszékvármegye államépitészeti hivatalától 
a keresk. miniszter Vajna Lajos műszaki ta-
nácsos, hivatalfónököt  áthelyezte Disre, Lasz-
tos Ignác soproni főmérnököt  pedig megbízta 
a hivatal vezetésével. 

— 30,000 korona a dlnamitmerénylö 
kezrekerltöinek. A belügyminiszter harminc 
ezer koronát tűzött ki Catarau és Kirilovkéz-
rekeritőinek. A debreceni rendőrkapitány is 
közzé tette ezt, mely szerint tiz-tíz ezer ko-
ronát kap az, ki Cataraut és társát a rendőr-
ség kezére adja s 5000 - 5000 korouát az, ki 
nyomra vezeti a rendőrséget. 

— A madefalvi  emlekoszlop kijaví-
tási céljaira Mátrai Ferenc Béla gyüjtőivéu 
a következők adakoztak : Lengyel Itóbert kir. 
tanfelügyelő,  Marton Bálint, Balint Alajos m. 
kir. adóhiv. tiszt, Kováts Jenő m. kir. adóhiv. 
tiszt, N. N. l-l K., X. S. 50 «II., Miklós Sán-
dor, Domokos Sándor, Dr. Gaal Endre várme-
gyei II. főjegyző,  Dr. Györgypál Domokos var-
megyei tiszti főügyész  l-l K, Biró Béla OU 
«II., Fejér György, Révész Gyula tn. kir. ál-
lategészségügyi felügyelő,  Fülöp Alajos árva-
széki iktató l-l K, Rigó István 90 HU. es 
Mátrai Ferenc Béla kir. s. tanfelügyelő  1 K. 
Összesen 15 K. Az összeg a gyüjtőivvel együtt 
postautalványon elküldetett Biró Ferenc ma-
défalvi  plébánoshoz. 

— Mi lesz az elhasznalt irotollakal? 
Egy angol természettudós tette föl  nemrég a 
kérdést, liogy mi lesz azoknak az elhasznalt 
irótollaknak a sorsa, melyek az iskolákból, iro-
dákból stb. naponta milliószámra kikerüluek s 
látszólag nyomtalanul eltűnnek, uoba az em-
ber azt hinné, liogy anyaguk hosszú életet 
biztosit nekik A tudós, liogy e titoknak vé-
gére járjon, kertjének egyik elhagyott sarká-
ban néhány száz tollat és mindenfele  tüt he-
lyezett el. Az idő viszontagságai szabadou 
érhették őket. Az ellenőrzésnél kiderült, hogy 
ugy a tollak, mint a tűk meglehetősen gyorsan 
elrozsdásodna*k, a rozsdát pedig ászel elfújja. 
Acéltollak 15 hónap alatt teljesen kirozsdá-
sodtak a tartókból, mig azok faja  majdnem 
sértetlen maradt. A gombostűk valamivel to-
vább bírták, de 18 hónap múlva azok is nyom-
talauul eltűntek. A varrótűk teljes eloiállásahoz 
2 és fél  év kellett, mig a közönséges hajlük 
5 hónap alatt oxidálódtak. 

— A tisztviselők vasúti jegye. Az ál-
lamvasutnál nagy reformok  vannak készülő 
félben.  Ezen reformoknak  egyike az, liogy a 
tisztviselők részére a felárujegy  váltására jo-
gosító arcképes igazolványt a jövőben nem az 
igazgatóság, hanem az üzletvezetóség fogja 
kiállítani. A másik reform  az lesz, hogy a 
vasúti alkalmazottak szintén arcképes igazol-
ványt kapnak, mellyel Ingyen utazhatnak, de 
csak — a személyvonatokon. A gyorsvonato-
kon a különbözet lefizetésével  utazhatnak csak 
a vasutasok. 

— A községi es körjegyzők levele 
zese. Sok helyen gyakorlatba vették, hogy a 
jegyzők portómentesen leveleznek, akkepen 
magyarázvan a portómentességet, hogy a jegyző 
ha magánfélnek  is ir hivatalból, a levelezés 
viteldijmentes. E gyakorlat megszűntetésére a 
kormány rendeletet bocsátott ki, melyben ki 
mondja, hogy hivatalos ügyben csak hivatalok 
közt portóraeutes a levelezés. 

— Közgyűlés. A csíkszeredai Dal-és Ze-
neegyesület f.  hó ló-én délután a városház 
tanacskoz .sí termében tartotta meg évi ren-
des közg; ül.' lét a tagok élénk érdeklődése 
mellett. A fülest  Dr. Ujfalussy  Jenő elnök 

megnyitó leszéde vez, tte be. A számadasok 
és pénztár megvizsgá1 sa s az 11)14 évi költ-
ségve és elfogadása  utan Kováts Jenó, az egye-
sület tevékeny titkára részletes, minden fon-
tosabb mozzanatra kii rjedő jelentésben sza 
mólt be az egyesület mult évi működéséről. 
A közgyűlés köszönetei mondott titkárnak mun-
kálkodásaért s elhatározta, hogy a jelentést a 
jegyzőkönyvbe ik.aiia. azt kinyomatja s min-
den lapnak éa érdeklődőnek megküldi. Az uj 
tisztikar megválasztás i után Zsögün Zoltán 
társelnök vette át a közgyűlés vezetését s le-
tárgyalták az uj alapszabály tervezetet, amely 
a titkár munkája. Több módosító hozzászólás 
után a közgyűlés uz alapszabály-tervezetet el-
fogadta.  Este a jelenvoltak a Kossuth-ven-
déglőben társas-vacsorán vettek részt, amelyen 
a hangulatot a dalárda több hazafias  dal el-
éneklésével fokozta. 

— Tanoncsorozas. Székely fiuk  ipari és 
kereskedői pályákra inasokul felvétele  a kö-
vetkező sorrendben történik: Csikmejjyébeu: 
április 1-én Qyergyószentmiklósoo a fószolga-
biróságnál, április 2-án Csíkszeredában a vár-
megyeháznál, április 3-áo Csikszentmártonban 
a fószolgabiróságnál.  A sorozás mindenütt 
reggel 9 órakor veszi kezdetét. Inasoknak 
legalább 4 elemi osztályt végzett és 13 élet-
évét betiltott egészség, fiuk  vétetnek iei A 
fiuk  no kérjék tömegesen a géplakatos iparra 
elhelyezésüket. Ez a pálya tul van zsúfolva 
s már nem biztosítja a ny ugahnas jövőt. Gép-
lakatosok teljes ellátásra nem fogadnak  ina-
sokat. A szülök bizzak a pályaválasztást a 
bizottságra, mert a Borozóbizottság legjobban 
tudja, hogy az illető gyerek fizikai  és értelmi 
fejlettségének  melyik mesterség felel  meg. 
Az elhelyezés ingyenes. Módosabb szülök, ha 
vállalják gyermekeik rnliázását, jobb eredményt 
érnek el. Egészen sz -geny fiuk  az illető mes-
tertől ruhát is kapnak. Kereskedő inasoknak 
a jobban iskolázott fiuk  vétetnek fel  Ipari 
szakiskolai tanulónak legalább két polgári, 
vagy középiskolai, va") hat elemi osztályt jó 
eredménnyel végzett l uk vétetnek fel.  Ezek 
julius végéig küldjék be a folyamodványai-
kat az illető szakiskola igazgatóságának. 
Felső ipariskolába olyan fiuk  pályázhatnak, 
akik négy polgári, v.uy középiskolai osztályt 
végeztek s azonkívül a választott mesterség-
ben egy évig gyakorlatilag foglalkoztak.  A 
kamara az érdeklödőkuek ezekben a dolgok-
ban esetról-esetre felvilágosítást  ad. A fiuk 
a sorozásra vigyék el és mutassák be az is-
kolai bizonyítványukat. A sorozást a kamara 
képviseletében ezúttal is László Gyula másod-
titkár eszközli. A helybeli iparosok inasvá-
lasztás végett a sorozás napján és helyén sze-
mélyesen jelentkezzenek. 

— y.HÍHjthl-fiU'ilŰH  f.  évi március 15-tól 
minden  vusárnap és hóttón egész nnp me-
legfördöt  kapni. 

— A Darwin Dr Fülöp Zsigmond nép-
szerű természettudományi folyóiratának  már-
cius 15-i száma a következő tartalommal je-
lent meg. Brackenbury : A biologia ós az em-
beri haladás Dr. K Z : Az ember és az ál-
latok. Dr. Horváth Károly: Tüskés állatok 
Szobolovssky István : A szellemi munka és az 
időjárás. Dr. Túrán Géza : Tudományos és tár-
sadalmi küzdelmek a rák ellen. László Artbur: 
Villamosan fűtött  ru'iadarabok. Dr. Ke: Az 
állatgyógyitás története, stb. A bőven Illusztrált 
s kitűnő érzékkel -erkesztett folyóirat  előfi-
zetési ára a Darwin Könyvtár köteteivel együtt 
fel  évre 5 K. Mutatványszámot küld a kiadó 
hivatal Budapest, VI. Andrássy ut 00. 

— Fogy e i> Föld vízmennyiségé ? 
Több mint bizonyos, hogy a messze őskorban 
a folyékony  víz tn lyisége nagyobb vo t, mint 
a jelenkorban Csak i gy pillantást kell vet-
nünk a holdra és már meggyózödhetüuk róla, 
hogy vannak égit- ak, melyeken viz számot-
tevő mennyiségben nincsen. Egyes tudósok 
fódrajzi  szakkör- il azt a uózetet vallják, 
bogy a föld  felü  • ién levő víztömeg apadása 
észrevehető mer; ben még jelenleg is tart 
Igy pl. az Alpok íaki lejtőjén a tavak foly-
tonos visszahúzói i és egy állandóan előre-
haladó lápképződ, figyelhető  meg. Svájcban 
észleltek, hogy a .vak vízmennyisége csök 
ken, sót meg ep s kisebb tavak eltűnéséről 
is tudnak. Erre va ,z. hogy Zürich kantonban 
masfel  szazad el- még 14!) tavat ismertek 
ma azonban mar sak 7(i van meg belőlük' 
és ezek közül is egtöbb tttnófelben  van. A 
nagy i -net alföld  némely tava szinten a k>-
szárad usallapotahan van és sok orosz tó is 
hasonló jelenségek; mutat. Ázsiában is nem 
egy helyen tapasz ták ugyanezt. Hogy ezenl 

jelenségekből csakugyan szabad e következ-
tetnünk arra, liogy a föld  vize apad, az persze 
kérdéses. Ázsiábau légköri ingadozások okuz-
liatjâk ezt a jelenséget, Európában pedig a 
mindjobban terjeszkedő Iöldmivelés idézheti, 
elő a kisebb álló vizek eltűnését. Ezen okok 
mellett azonban dr. Stockl fizika  tanár arra 
tesz figyelmessé,  hogy a viz apadásának lég-
köri (kozmikus) oka is lehet. Néhány év előtt 
ugyanis dr Kernbeura egy értekezését terjesz 
tette a párisi akadémia elé, melyben kifejti, 
hogy a rövidhullámú ibolyántúli (ultraviolet!) 
t. i, a szivárvány színeinek ibolya szine után 
következő, de nem látható sugarak) napsuga-
rak a vizet szétbontják és belőle hidrogénszu-
peroxidot (H,0<i termelnek. Az ibolyántúli su 
garak hasonló vegyi hatását utóbbi időben 
még más esetekben is tapasztalták. Stökl 
ebből azt a következtetést vonja, hogy nem 
minden vizgőz kerül vissza a főidre,  amely 
onnan felszállt,  hanem a légkörbe jutott víz-
pára egy részét az ibolyántúli sugarak fel-
bontják es ez a munka már évszázadok hosszú 
soráu át folytatódik.  A keletkezett hidrogén 
pedig nagyon csekely fajsúlya  folytán  maga-
sabbra és magasabbra emelkedik a légtenger 
azoo táiáig, ahol a légkör fóalkotő  részét ké-
pezi 11U0 kilóméter magasságban létező leve-
gőnek 99'5°/„-át hidrogén alkotja; Valószínűleg 
ezen légköri rétegből ömlik szét a hidrogén a 
világűrbe. 

— A retek tragyázása is tavaszi munka, 
a midőn a műtrágyák alkalmazását megelő-
zőleg — és pedig lehetőleg korán tavasszal 
keresztül-kasul fogasoltatjuk  éles fogú  megter-
helt fogassal  a rétet és azután szórjuk rá a 
műtrágyát, amely mindenesetre káli, szuper-
foszfát  és chiiisalétrom keverék legyen. Az 
utóobi évek tapasztalatai szerint a rétre ok-
vetleuül kálit és chilisalétromot is kell alkal-
mazni a szuperfoszfáton  kivül. 

— Vége a válságnak. Hegyen völgyön 
lakodalom uincsen ugyan, udvari bált sem 
láncolnak az örömére, nem világítják ki a vá-
rost, nem banketteznek a távozása alkalmá-
ból, mert az ilyesmiket csak a haute volée 
tiszteletére szukták nálunk rendezni, mégis 
táncol a kedvünk, örül a lelkünk : a válság-
nak vége van. A válság, mely másfél  évig 
tartotta bilincsekben a tőke expanzivitását és 
feloldotta  bilincseiből a munkanélküliség ré-
mét, mely siaharányi temetőt benépesitqetne 
bukott kereskedők cégtábláival, ha azokat fej-
fának  használták volna és végtelen számsort 
teremtene az elveszett slaptőkék egymás mellé 
rakosgatott számaiból, ez a válság megszűnt. 
A pénz ára nem csökken, hanem zuhan, Ber-
lin. Paris, London és aztán Bécs egymás után 
szállitj ik Ic a rátáikat, az Osztrák-Magyar 
Bank sok esztendei szünet után ládákban 
kapja az aranyakat, legutóbb 55,000 font  ster-
linget, a fizetésképtelenségek  száma január 
havában a monarchia területén 24-re szállt le 
10 miilió passzívával, a tavalyi január H2 ese-
tének 23 millió passzívájával szemben, az uj 
államkölcsönöket túljegyzik, a járadéksk árfo-
lyama emelkedik a téglagyárak alig győzik a 
tégla szállítást; a válság megszűnt. Tiz esz-
tendeig békénk lesz. Tizévenkint ugyanis — 
mondja egy nagy szociológus — ismétlődnek 
a válságok s az etldigi tapasztalafok  igazolják 
is a tétel igazságát. Ugy látszik tehát igazuk 
vau azoknak, akik nem ünnepeltek és nem 
illumináltak tiz év rövid idő és a válság nyo-
mán támadt munkanélküliség sem szűnt még 
meg. A megindult vállalkozás nyomáu azon-
ban mihamarább ez ii visszatér normális ke-
reteibe és azután tíz ó\ig dolgozhatunk, ve-
rejtékkel bár. de nem eredménytelenül, okul-
liatuuk és felkészülődhetünk  az uj válságra. 

— Tavaszi vasár. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi é3 iparkamara az érdekeltek 
tudomására hozza, hogy a budapesti kereske-
delmi és iparkamara a városligeti iparcsar-
nokban 1914. ápril 30 tói május Gig tavaszi 
áruminta kiállítást rendez. Kiállitatnak : üveg, 
porcellán, majolika és agyagáruk; papir-, iró-
és rajzszer iparáruk; diszmű és norinbergi áruk 
apró vas- és rémáruk; illatszer és gyógyáruk, 
gyógyvizek és a fürdóipar  körébe vágó cikkek; 
élelmi szerek; csipő áruk és vegyes áruk. A 
kiállítás egyaránt érdekli a készítőket és a 
közvetítőket. Tanulságul szolgál arra nézve, 
mit hol és hogyan lehet előnyösen és jobb 
minőségben beszerezni. 
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CSARNOK. 
H e m e s a dlágasiág, 

Nöra: Nos, — mit szólsz hozzá? 
lin (gyorsan és idegesen): Semmit, édesem, 

semmit, Semmit se szólok, drágaságom. 
Nőm : Mi ? Semmit se szólsz ? Talán nem 

is vagy elragadtatva ? 
Kn : Dehogynem, dehogyisnem, dehogyis-

nem. El vagyok ragadtatva. Én ugyan nem 
tudom, miről van szó, de mindenesetre őrül-
ten el vagyok ragadtatva. 

Nöra : Szóval nem tudod, hogy beléptem 
a drágaság ellen küzdő ligába. Igenis belép-
tem. És küzdeni fogok  a drágaság ellen. 

En : Nagyszerű, nagyszerű... 
Nőm: L'gy-e, hogy nagyszerű. lis látod, 

ezt is csak érted teszem. Csakis érted. Azt 
akarom, hogy kevesebb pénzbe kerüljön a 
háztartásunk. Mégis csak tűrhetetlen, hogy ha 
agyongondolkozod magad, szegény fiacskám, 
és egy tojás hat krajcárba kerül és egy mázsa 
fa  egy forint... 

Én: Bizony, bizony... 
Nőm : Itt az ideje, hogy mi, asszonyok is 

tegyünk valamit. Itt az ideje, hogy most már 
mi védjük meg a férjeinket,  akiket a drága-
ság egészen elborit... 

Én : Mit csinál ? 
Nőm : Elborit. Vagy összecsap a feje  fö-

lött. Ahogy tetszik. De most már vége lesz 
ennek az uzsorának. Most már rai sera hagy-
juk magunkat. Képzeld csak édesem, hogy 
milyen dolog 'esz az, hogyha egy tojás ára 
csak öt krajcár lesz, vagy egy máz3a fa  ÍR) 
krajcár... Egy évben ez legalább kitesz ötven 
koronát... 

Én: Persze.,. 
Nőm : Vagy például itt van a bus. A bus 

ára ís mindig drágább lesz. Ennek is véget 
vetünk majd. Meg fogjuk  állitaní ezt a dest-
ruktív folyamatot... 

Én: Mit? 
Nőm : Destruktív folyamatot.  Meg fogjuk 

állítani és útját álljuk a háziasszonyok további 
kiuzsorázásánál. Egymásután tartjuk a gyűlé-
seket a drágaság ellen és én is harcosa le-
szek a drágaság elleni küzdelemnek. 

Én: Gyönyörű, gyönyörű... 
Nőm: És tudod, minden gyűlésre elme-( 

gyek. Ma is ott voltam egy gyűlésen. É-i hol-
nap is elmegyek. És már csináltattam is ma-
gamnak egy gyülésruhát. 

— Én : Mit ? Mi az ? 
Nőm : Egy gyülésruhát. Kérlek, csak nem 

kívánhatod, hogy minden gyűlésre egy ruhá-
ban menjek el... Végre is, ha én érted har-
colok, a te anyagi érdekeidért szállok síkra, 
akkor csak illő, hogy te is támogass engem. 
Szóval csináltattam egy ruhát — potom há-
romszáz korona az egész, azaz »z egész ki-
lencszáz, mert egy baukett ruhát is kellett 
rendelnem, mert tudod, bankét is lesz a drá-
gaság ellen és én, mint harcos nem maradha-
tok el onnan éB a piros ponzsé ruhám, már 
régi-

Én: De kérlek, kilencszáz korona... 
Nőm : Mit akarsz ? Ezt a rongyos kilenc-

száz koronát is sokallod ? Mi ez azzal az óriási 
nyereséggel szemben, hogy a tojás árát sike-
rült bat krajcárról ötre leszorítanunk ?! De 
persze, te nem értesz meg semmit. Érted ig .-
zán nem érdemes küzdeni... 

Sz. 346—1914. mj. 
Árverési hirdetmény. 

Közhírré tétetik, hogy Csikvárme-
gye magántulajdonát képező Bojtorjános 
Tarhavas, I- Kisbükkös, Marosvölgy, 
Kísmagyaros, Nagyraugyaros, Vámkut, 
Füstölőkért, Hargos, Kishavas, Czibles, 
Fejérhavas, Vereskö. Komornik, Kopár-
hegy, Tölgyessar^k, Nagysarok, Cirják-
sarok, Veresmart, Cziblesalyí-rét, Kisrét, 

Polyánai fűrészük  és kaszálók, Tábla-
sarok, Balázs-sarok, I!"gyeshavas, Csi-
Bzérsarok, VI. KisbUl.kös, Köszörükő-
patakhavas, Tyukosha.is, Árpád feusik, 
Köszörüköpataki 3 kei '. Tölgyesi mész 
égetési jog 1914 évi április iió 14 en 
délelőtt 9 órakor Gyt rgyótölgyesen a 
gazdatiszti irodában megtartandó nyil-
vános szóbeli és zárt Írásbeli verseny-
tárgyaláson 1914-ik évi április hó 30-tól 
kezdfidőleg  egy évre haszonbérbe adat 
nak — Ugyanekkor fognak  haszonbérbe 
adatni egymá sután következő 5 évre a 
tölgyesi lutajkikütök is. 

A feltételek  szerinti kikiáltási ár 10 10 
százaléka az árverező bizottság kezébe 
az árverés megkezdése előtt bánatpénz-
fejében  leteendő. Utóajánlatok nem fo-
gadtatnak el. 

Az árverési általános és részletes 
feltételeket  a gyergyú'ölgyesi gazdaiisztí 
irodában a hivatalos órak alatt bárki 
b tekintheti. 

Csikvármegye magánjavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda, 1914. évi március hó 
13-án. 

i-2 Az igazgatóság. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré tesszük, hogy Csíkszent-

tamás közbirtokossága a tulajdonát, ké 
pezö és Csikmadaras 11. rész Barat 
nevű erdörész 180 hold területen mint 
egy 35000 köbui. lue- és jegenyefenyő 
köbméterenként 8 korona árban össze-
sen '280.000 korona árban eladatik, 
folyó  evi április hó 6 án d. e. 9 
órakor Csíkszonttamás község házánál. 

Kikiáltási ár 280 000 korona, bánat-
pénz a kikiáltási ár 10%-a. 

Az árverési feltételek  aiólirt köz 
bírtokosságnál és a szépvizi m. kir. er-
dőgondnokságuál megtekinthetők. 

Olyan ujáulatok, melyek az árverési 
feltételektől  eltérnek, vagy bánatpénz 
zel ellátva nincsenek figyelembe  nem 
vétetnek utóajáulatok elnem fogadtatnak 

írásbeli zárt ajanlatok a szóbeli ár 
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság eluökéuél nyújtandók be. 

Csikszeuttamás 1914. máre. hó 20 úa 
Tóth László, Balogh Ignácz. 

közb, jegyző. 1—2 közti, cluök. 

A csodás hatású FÖLDES füle 

M R R G IT-szappan 
modern szépségápolásnál nélkülözbetlen R j 
Ezen teljesen lugiu •n'es, leglinoinal>l> uö- • • 
venyzsirokból k.-/n kellemes szagú, kit ii- • 
nőén habzó sznpp.it. :en kiadó, miéit is • 

családi használat r.t a legalkalmasabb. 

PÁR NAP ALATT eltüntet szcplót, ni. 
Luniist. A pórusoka' 
biztos és gyors hat 

''ot, mitesszert, pat-
'posan kitisztítja s 

folytán  úgyszólván 

LEMOSSA 
a bőr tisztátlan- i > :y. bogy nyoma sem 
marad a széps.i I ak. Világhírét, pedig 
annak köszönheti, i. •. gyszersmlndeukorru 

el': /-tja 

A SZEPLÖKET. 
Ára 70 flllór.  Kapli minden gyógytár-
ban 8 drogua keret- lésben. Hozza vnlo 
Margi; Creme i. 2— koronás tége-
lyekben, Margit Pc er K 1.20. Gyartja 

FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARAD. 
Csíkszeredában kapható: 

GÖZSY ÁRPÁD és ORBÁN JÁNOS 
urak gyógi  ertárniban. 

N ő k o c k 
a legszegényebb konyhában, mint a 
legfenyesebb  palotában egyaránt vi-
gyázniok kell az egészségükre, mert 
a feleség,  az anya 

nélkülözhetetlen 
a család egyensúlyának feniartására. 
A nők altesti tisztasága szoros össze-
függésben  van egészségükkel és fel-
tétlenül fontos,  hogy 

mindennapi 
toilettjük kiegészítő részét képezze a 
lysoform  alkalmazása. A kényesebb 
testrészek mosásához es öblítéséhez 
— szóval az intim 

t o i l e t t e l i e z 
használjanak a nők langyos vizet, 
melyhez kevés lysoformot  öntsenek. 
Igy tisztító és fertőtlenítő  szert hasz-
nálnak egyszerre. A 

Lysoforri) 
megóv számtalan fertőző  vagy ragá-
lyos betegségtől, megszünteti az izzad-
ságot és a néha fellépő  kellemetlen 
illatot Tegyen Lysoformmal  kísérle-
tet. Eredeti üveg 80 fillér  minden 
gyógyszertárban vagy drugéríában. 
Esetleg oly helyen, hol ily üzletek 
nincsenek, oda közvetlen is küldünk 
lysoformot  a pénz előleges bekül-
dese esetén. 

250 grammos üveg 1 60 K. 
50U „ „ 280 , 

1000 „ „ 4 60 , 
Kérje tőlünk az 
Egészség és Fertőtlenítés 
cimü érdekes könyvet, melyet ingyen 
és bérmentve küldünk. 
DR. KELETI ÉS MURÁNYI 
vegyészeti gyára Újpesten. 

Eredoti KORTING 

DIESELMOTOROK " Ü T 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Bonzin os nyersolajos cséplő-
garniturak, magánjáróval is. 

| Meglopó ujdonságl Meglepő újdonság! 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  vizbefeoskendezós 

es kompresszor nélkül. 

Gellért Ignácz és Tsa 
. mérnöki iroda 

B u d a p e s t , V., Koháry-utca 4. 
Saját órdekeben korjen ajánlatot I 
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Pálvázai i liirdetmény. 
A csíkszeredai kerületi muukásbiz-

tOBÍtó pénztár igazgatósága üresedésben 
lévő borszéki  és  gyergyóbékási  pénz-
tári kezeiöorvosi állásra, előbbi Gyer-
gyótőlgyes  nagyközség, utóbbi Gyer 
gyöbékis  nagyközség székhelyijei |>á 
lyázatot hirdet. 

A borszéki állás a pénztár részéről 
26011 (kettőezerhatszáz) korona kezdő-
fizetéssel  és egyelőie 500 (ötszáz) ko 
roua fuvarátalánnyal,  a gyergyóbékási 
1400 (egyezernégyszáz) korona kezdő 
fizetéssel  éa egyelőre 400 (négyszáz) kor. 
fuvarátaláunyal  van javadalmazva. 

A borszéki orvos körzetéhez tarioz-
oak mindazon telepek, gyárak, válla-
latok és munkaaduk pénztári tagjai s 
családtagjai, akik nyugat (elé a Kráuga 
tető, keletfelé  a Hollósarka, eléfelé  a 
Kűzrez s északfelé  Bélbor község által 
határolt területen laknak, mig a gyer-
gyóbékási orvos körzetéhez tariozua'; a 
Zsedánpatak, Békás és Domuk része-
ken (s ezeknek politikai tartozékai) levő 
beleértve a domukvölgyi gyárat is) bár 
mily muukaadók által adott tagok és 
családtagok. 

A megállapított évi illetmények 
ujabbi vállalatok létesülése és taglét 
szám szaporulata esetén való mikénti 
növekedéséről a kerületi muukásbiz 
tositó pénztár igazgatósága és az Orszá-
gos Orvos Szövetség csikmegyei fiókját 
alkotó pénztári orvosok kiküldött bi 
zottsága által megállapított, elfogadott 
8 felsőbb  jóváhagyás alatt alló szabály-
zatok utján gondoskodás történt. 

A megválasztott pénztári orvos ezen 
szabályzatok alapján szerződik a pénz-
tárral. 

A fuvardíj  fejében  a pénztári orvos 
hetenként egyszer előre meghatározott 
időben minden egyes telepen, vállalati 
központon és gyárban hivatalból meg 
jeleu, az akkor jelentkező betegeket 
ellatja s ezenkívül köteles saját lu va-
rán megfelelő  felkérésre  az olyan bete-
geket meglátogatni, akik kórállapoiUK-
nál fogva  az orvosi rendelőu uieg nem 
jelenhetnek sem oda nent szállíthatók. 

Uz irányban való mindennemű visz-
szaélés ellen az orvos a pénztárnak 
legerélyesabb támogatására számiihat. 

Amennyiben szám és oktnányszcrü-
leg (kiszállások igazolása uz üzemve-
zetőségek által) megállapittatnék, illetve 
kiderülne, hogy a rendszeresített fenti 
fuvardija  kötelezett utakra nem volt 
elegendő, a töblet kiadás a szolgálatba 
lépés napjától kezdve a pénztár által 
meg fog  tériltetni s az orvos fuvar-
átalánya az elért eredményhez kéjtest 
fog  újból megállapittatni. 

A borszéki pénztári orvos feljogo-
RÍttatik, hogy lakását (saját költségen) 
a fürdőidény  alatt illetve junius 15 tői 
szeptember 15-ig Borszékfürdóre  átto-
hesse a hol kiadó magángyakorlatra 
lehet kilátása, valamint arra is, hogy a 
borszéki fürdővállalat  (Budapest, VI. 
Teréz körút 22. sz. a.) a nyári idény 
alatt felszaporodott  tagjai belterjesebb 
kez^lhetése biztosítása végett esetleg 
díjtalan lakást bocsát rendelkezésre. 

E tekintetből a péuztar az orvost 
teljes erkölcsi támogatása felől  biztosítja. 

Mindennemű közelebbi részletre vo-
natkozólag bérmentesítőit és címzett 
boríték küldése ellenében a pénztár tő-
orvosi hivatala szívesen szolgál felvilá-
gosítással. 

Az ország területén orvosi gyakor-
latra való jogosultságot igazoló ukmá 

Uptulajüoiio.: Dr. GAAL E.NlUiK. 

nyokkal felszerelt  pályázatok folyó  évi 
április  hó 25-ig déli  12 óráig  a pénz-
tárhoz küldendők In azon kötelezettség 
kijelentése mellett, liogy a megválasz-
tott orvos állását a megválasztásától 
számítva legkésőbb 4 (négy) hét alatl 
elfoglalja. 

Csikszereda, i»14. évi március 11-én. 
Merza Rezső s. k.. Józsa Géza s. k.. 

elnök. 2 - 2 igazgató. 

Szám 1056-1914. vt. 

Pályázati hirdetmény. 
Alattirt város polgármestere pályáza-

tot hirdetek Csikszereda városnál betöl-
tendő alábbi állásokra: 

1. Egyenkint évi 500—500 korona 
készpénz fizetés  és 150 — 150 korona 
lakbér javadalmazással dijazolt 2 utka-
parói állásra; 

2. 600 korona évi fizetéssel  és ter-
mészetbeni lakás élvezetével járó apaállat 
gondozói állásra. 

Az utkaparók a városi tisztviselők és 
más alkalmazottak részére alkotott városi 
nyugdíj szabályrendelet értelmében köte-
lezett tagja a v. nyugdíj alapnak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen kine-
vezés utján betöltendő állások valamelyikét 
elnyerni óhajtják, liogy életkorukat, meg-
bízhatóságukat és egészséges voltukat 
igazoló okmányokkal leiszereit pályázati 
kérésüket hozzám folyó  hó 30-áig adják be. 

A beadott pályázati kérések folytán 
kinevezett állásat köteles azonnal elfog-
lalni. 

Csikszereda, 1914. március hó 19. 
Dr. Djfilusi  Jenő, 

polgármester. 

1 I 1 I I D E T E S E K 
olosó Arszámitás mellett . 
közöltetnek • felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
64B3&.-1 ' S C & S A 

Szára 333-1914. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött biiósági végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbí 
róságnak 1013. évi V. 1324 sz. végzése folytán 
Dr. Kovács Gyárfás  ügyvéd által képviselt 
Csikszépviz és vidéke hitelszövetkezet vég-
re hajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 
344 K követelés s jár. erejéig elrendelt kielégi 
tési végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 
8G0K becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. já 
rásbiróság 1913. évi V. 1324. sz. végzésével 
a további eljárás elrendeltetvén, annak az alap-
és felülfoglaltatók  követelése erejéig is, araeny-
nyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, 
végrehajtást szenvedők lakásán Csikszépvi-
zeu leendő megtartása határidőül 1914. évi 
április hó 8. napjának délutáni  3 órája 
kitüzetik,  a mikor a bitóilag lefoglalt  ingók és 
pedig : házibutorok, deszka, széna, kocsi,szekér 
slb. legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés  mellett 
szükség esetén becsáron alul is elfognak  adatni. 

Felhivutnak mindazok, kik az elárverezendő 
iugóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
•A mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi je-
lentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1914. évi március hó 10. 
napján. Keresztes Gyula, 

kir. bir. végrehajtó. 

I N G Y E N B O R -
t éppen nem adunk, de 53 fillérért 
literenként már adunk kitüuő ÉRMKL-
LKKl ó-bort. Hordót  kölcsön  adunk, 
hat héten belül visszaküldésre. A bordó 
értékét utan vesszük, de ha az bér-
mentve visszaküldetik, ugy értékét 
megküldjük Szállítás  hordóban  20 
litertől  feljebb.  Ezen kedvező árt 
ne mulassza el senki, mert ez csak 
addig érvényes, mig ezen minőségből 

a készlet tart. 
Akácz. ugy kél. mini egyevesolcson kap-
ható — Vezerkép/iselox bor eladasra 
magas jutalék mellett kerestetnek. Cira: 

SZŰCS SÁNDOR PIA 
Bortermelő részvénytárs. - Bihardiaszeg. 
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THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hntásu tiidó- ós mellbeteg.ogeknol, enyhíti a ka-
taiust, megszünteti a t'ajdaimat okozo köhögést. Torokgyuladást, 
rekedtséget és gégebujokat megszüntet, valamint lázt, különösen jó 
hatású gyomorgörcs és kolikn ellen, Uyógyhatásu aranyér és altesti 
bántalmaknál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  oilvas fogak,  szájhüzuól, valamint 
a/, összes száj- és fogbetegségek,  bllffögés  ellen, megszünteti a száj 
v.g) gyomortól eredő bűzt. ,fó  hatású pántlikagilisztánál. .Meggyógyít 
minden sebet, - I,lielvt, orbáncot, láztót eredő hólyagot, kelést, sze-
mölcsé', égési sebeket, megfagyott  tostroszekét, vart és kiütést. 
Fülbintaliuak dlen kitűnő hatású. Aliuden háznál különösen influenza, 

ifH  ÖiPH kolera vagy más járványoknál kézuél legyen. 
Írjunk: Thierry A Őrangyal gyogytaranak Pregrada, 

-tos.i.k.-íi.JI! Rohitsch mellett. 
| 1 2 *« vagy 0 dupla  vagy 1 nagy sepicialüvog 5 00 korona. 

Nagyobb rondelésoknel jelentekeny arengedineny I 
Thiorry A. gyógyszeres* ogyedül valódi Centifolia-konőese. 

Megakadályoz , megszüntet vérmérgezést, fájdalmas  operációkat logevnk-
;, gy««u»-.H w ţ s » , 

lî ,' " ,"kgJ*y ' ''"lokein,.,,v,,l, -, ellen. IIrbáne, feltört  lábak, sebek dagadt veg.„«.,k, CHOIItszu. foketyei.  ülés, szúrás, lóvé., vágás v«gV zúzó-das altal OK ,tt sebek,„ I kitiino gyógyhatású szer. 1.1. gvu testeí elUvö-ktarflTnifav  i, T' - lUk»: «'"•• "«"" »•'•• kinövések, karbunkulus, taSri n b » l "i"' r a k " '' k',r:'B' köröm n̂léa, hólyag Ogo.i aebea, „sszu bccgsegeknol előforduló  fülfekvésnél  vérit, lé-ekm-í füllolv.snal,  valamiül kipalás .-„.len csecse sl b. stb. kltüno h.íá.u - m^m-m 
"r1 K ' 3

T
6 0 ' P,en* "•«»«« vagy utánvét mellott kapható. 

IÜD.U ffud.j,.  , . ,u kapható. Ahol nincs lerakat rendeljünk közvetlenül : 
Thierry A. Őrangyal gyógyszertárabál, Pregrada, Koliitsch mellett. 

Nyomatott Vákir L. kimyvuyouitiíjibín, Caikii.reili 


