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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Külpolitikai kacérkodás. 
Roppantul furcsa  valalamit miivel 

mostanában egy-két ellenzéki politikus: 
nevetséges erőfeszítéssel  támadja a hár-
mas szövetséget, érihetetlen módon ka-
cérkodik az orosszal, a rendelkezésre 
álló egy-két lapbau kinevezi a maga 
„fonák  szeszélyét közvéleménynek és 
azzal kérkedik, hogy ez a mozgalom" 
az európai sajtóban is viszhagot keltelt, 
sót Ausztriának s még Németországnak 
is aggodalmat okozott. 

Először is állapítsuk meg azt, hogy 
ezt világért som az egész ellenzék mll 
veli s még csak nem is valamely szám 
bavehető töredék, hanem csupán Károlyi 
meg Polóuyi, akikkel ebben a kérdés-
ben a leghatározottabban szemben áll 
még az ellenzék is, élén Andiássyval 
és Apponyíval, kik többször és nagy 
nyomatékkal hangoztatták a hármas 
szövetséghez való ragaszkodásukat. 
Nincs tehát Magyarországon szambave 
hetö német-ellenes és orosz-barát köz-
hangulat vagy áramlat; — ílyeuuek 
nem lehet nevezni egy két különcködő 
politikus képzelödését. 

Így állván a dolog, komolyau nem is 
érdemes foglalkozni  azzal a kérdéssel, 
hogy jó-e nekünk a német szövetség, 
vagy jobb lenue a muszka barátság. 
Ez egyáltalán nem kérdés tárgya Ma-
gyarországon, elauuyira nem, hogy még 
Polouyiuak es Károlyinak is bizonysán 
az a valóságos, belső, de titkos meg 
győződése, hogy az adott nemzetközi 
viszonyok közt Magyarországnak Auszt 
riával együtt csupán a némettel és 
olasszul való hármas szövetségben van 
a helye, fennmaradásának  és fejlődésé-
nek a biztositéka. Azt is jól tudják 
Polónyiék, hogy ez a külpolitika ezer 
éves hagyomanyou alapszik, meri Szent 
István tudatosau kapcsolta királyságá-
nak és nemzetének jövőjét a uyugati 
művelődéshez, nem pedig a keleti 
szlávsághoz. 

De még azzal is tisztában vau Ká-
rolyi és társa, hogy extravagáus kül-
politizálásuk nemcsak itthon nem ébreszt 
más hatást szánakozó mosolynál, hanem 
a külföldön  sem kelt komoly figyelmet 

s ez olyau szabály, amelyet a hatvan 
milliós német birodalom sajtójában itt-
ott észlelhető kivételes hang csak meg-
erősít. 

Mit akarnak tehát Károlyiék ? Saj-
nos, igen igen helytelen dolgot: idegen 
hatalmak bevonását ami legbelsőbb 
ügyeinkbe a pártpolitikai kérdéseinkbe. 
Külső támogatást óhajtanánk szerezni 
pártérdekeik számára ; a német szövet-
séges elleu az a kifogásuk,  hogy az 
nem hajlandó kortesnek szegődni mel 
léjük; az orosz felé  azzal a bizalom-
mal kacsingatnak, hogy az hajlandó lesz 
ami belső dolgainkba beleavatkozni. 
Hogyne, hiszen már megtette egyszer, 
noh i ugyancsak furcsán  segítette meg 
a magyar függetlenséget! 

Most függetlenségi  képviselők biz-
tatgatják. édesgetik hozzánk az oroszt, 
nem mintha eleg naivok volnáuak ebből 
közjót remélni, hanem csak azért, hogy 
előmozdítsák a maguk kicsinyes es 
önző pártpolitikáját! 

Ez az, amit me, kell bélyegezni, a 
nemzeti nagy érdekekről való ezt a 
bűnös megfeiedkezest.  Egyébkéut pedig 
a maguk külön külpolitikáját igazítsák 
el Károlyiék — Apponyival, Audrássy-
val, akiknek már soü bosszúságot okoz-
lak kalandos gondolkozásukkal. Mi csak 
arra vagyunk kíváncsiak, hogy lesz-e 
Polouyiban és Károlyiban annyi bátor-
ság, hogy az általáuos választás idején 
a muszka szövetség programmjával lép-
jeuek a magyar nemlet ele. 

Számon tartjuk! 

Majlath 
lesz. Mérvadó to. 
rökben egészen 
hogy Majláth G. K 
katholikus püsp<' 
híresztelik, csaku. 
fog  kineveztetni 
gyulafehérvári  p 
Antal nagyváradi 
telt püskököt eui 
évek óta ál!aud< 
a megüresedő mer 

kalocsai ersek 
rosi katholikus kö-
izouyosuak tartják, 
iroly erdélyi római 
miut azt mar régen 
u kalocsai érsekké 
\z igy megüresedő 
löki székbe Ketser 
Honokat és felszen-
• tik, mint aki már 

számításba került 
-püspöki állásoknál. 

Olcsó pénz. ami nincs. 
Az Osztrák Magyar bank a rátát 

4°/o-ra szállította le ós ezzel visszatérünk 
ahhoz a kamatlábhoz, mely néhány év-
vel ezelőtt jó pénzviszonyok között a 
normális volt. A 40/0 os baukráta 1911. 
szeptember 21-ike, tehát több, mint két 
és fél  esztendő óta, nem fordult  elő. 
Érthető hát, ha a közvélemény hozsan 
nával fogadja. 

Sajnos, az alacsony kamatlábtól gaz-
dasági életünk hamaros fellendülését 
alig remélhetjük. A pénznek gyors meg-
olcsóbbodás ezúttal nyilvánvalólag a 
válságot követő depresszió egyik kisérő 
jelensége. A uagy pénztömegek lassan-
ként visszafolytak  gyűjtő medencéjűkbe: 
a nagy pénzintézetekhez, holott a gaz-
dasági élet és főleg  az ipar és a vál-
lalkozás a fogyasztás  nagymérvű vissza-
fejlődése  miatt stagnál és a tőkéket 
egyelőre igénybe nem veszi. A i ' l , os 
kamat, miut mondani szokás, jórészt 
csak névleges. Érvényes azokra a pénz-
intézetekre, amelyekuek az Osztrák-
Magyar Banknál viszleszámitolásí hitelük 
vau és érvéuyesül azokuál a kiválasz-
tott legprímább cégeknél, amelyeknek 
váltói az Osztrák-Magyar bank szem-
poutjából bankszerűek. A kamatláb ol-
csóbbodásából továbbá kiveszik részü-
ket a uagy pénzintézetek klientélája, 
valamint általában azok a legelsőrendű 
cégek, amelyeknek váltói a nyílt piacon 
üzleti forgalom  tárgyát képezik. Ezek 
számára van csak tVos , vagy e bank-
rátához igazodó alacsony kölcsönpénz. 
Ellenben a uagy pénzbőség daczára a 
közép és kisebb exisztenciák számára 
a huelfoirások  csak ugy el vannak 
zárva, mint eddig és a pénz olcsóbbo-
dása ezekre a széles rétegekre nézve 
egészen közönbüs. 

Hiába 4'Vos a hivatalos bankamat-
láb, amikor nincsen, aki hitelt nyújtson 
a kereskedőnek és iparosnak. A keres 
kedöi és ipari hitel hiányosságát a 
múltban és teljes bedugulását és hiá-
nyát a jelenben már többször tettük 
szóvá és szüntelenül sürgetjük nemcsak 
az intéző köröket, hanem magát at 
érdekelt kereskedő és iparos világot 
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ennek a legfontosabb  problémának meg 
oldására. Nem rettenetes-e nap-nap után 
észlelni és tapasztalni, bogy szolid, tisz 
tességes gazdasági exisztenciák, becsű 
letes és ügyes kereskedők, törekvő, 
hivatásuk magaslatán álló iparosok küz-
ködnek a pénztelenség gondjaival és 
nem képesek üzletüket és vállalatukat 
kifejleszteni,  csak azért, mert üzletük 
méretei oly szerények, hogy a nagy 
bankoknak derogál velük hitel össze-
köttetésbe lépni! 

Mit használ az olcsó kamatláb, ami 
kor a kereskedőnek és iparosnak sem 
miféle  kamat mellett nem adnak hitelt? 
Ma ugy áll a helyzet, hogy a bankráta 
magassága vagy alacsonysága nem is 
érdekli a gazdasági élet legnagyobb 
számú egyedeit. Egy olyan olcsó kamat 
nak, amely csak a papiro-.on marad 
meg, de amely nem válik elő valósággá, 
örülni nem tudunk. 

Szinkeriileti közgyűlés. 
Az erdélyrészi 11. sziaikerület eluökdége f. 

hó 21-ére Nagyenyedre közgyűlést hivott össze 
A közgyűlés tárgya a szinikeriiletnek egy évre 
leendő meghosszabbítása volt. 

A városok képviseletében megjelentek: 
Csíkszereda nevében Dr. Gaal Endre lapuuk 
főszerkesztője,  Gyergyószentmiklós nevében 
Dr. Gaal Endre, Szászrégen nevében Kerekes 
Tivadar, Kogaras nevében Dr. Schul Richárd 
Nagyeuyed nevében Sándor Jenó, Hátszeg ne-
vében Muzsnay Béla, Sepsiszentgyörgy ne-
vében Sándor Jenő, Kézdivásárhely nevébeu 
Józsa Géza. Jelen volt még Szabados László 
igazgató. 

Az ülésen Dr. Ujfalusy  Jenó csíkszeredai 
polgármester elnökölt, akit egy évvel ezelőtt 
a kerület Kállay Ubul lemondott eluök helyébe 
ideiglenesen az elnökségi teendők végzésével 
megbízott. — Józsa Géza kerületi titkár ter-
jesztette elő évi jelentését s jelentésében a 
kerületnek egy évre leendő együttmaradását 
és a szerződésnek ilyen meghosszabbítását ja-
vasolta. Egyúttal javasolta azt is, hogy erre 

az évre Szabados L i»zló jelenlegi direktor 
választassák meg. A megjelent képviselők hoz-
zászólása után a kerületi választmány határo-
zatiig kimondotta a jelenlegi szerződésnek 
Szabados László igazgatóval való meghosz-
szabbitását. 

Ezután Dr. l'jfalusi  Jenő polgármester el-
nök, és Józsa Géza titkár az elnökség lemon-
dását jelentették be. Különös indokul hoz-
ván fel  azt, hogy a megbízatás ideiglenesen 
egy évre BZÓIott s hog) amint értesültek, akadt 
olyan férfiú,  a ki bár eredménytelenül megkísé-
relte egy szinikerület megalakítását, mégis 
hajlandó az elnökséget elvállalni. 

Sándor Jenó polgármester és Muzsnay 
Kálmán polgármesterek, valamint Dr. Schul 
Richárd az elnökség megmaradása mellett fog-
laltak állást. Dr. Gaal Endre azonban azt in-
dítván} ózta, hogy az elnökség lemondása fo-
gadtassák el s a hátralevő egy évre Zilahi 
Sebes Andor polgármester választassák meg 
elnökül. Ugyanis a színészek érdeke az, hogy 
a kerület együtt maradjon, ha lehet erősböd-
jöu. Zilahi Sebes Andor megválasztásával a 
kerület megnyeri magának Torda és Gyula-
fehérvár  városokat, a kiknek belépése Zilahi 
Sebes Andor felolvasott  levele szerint az el-
nöksége melleit eldöulött tény. lis minthogy 
Zilabi Sebes Andor megelőzőleg már egy ke-
rületet akart össze hozni, nyilvánvaló, hogy 
ezzel az üggyel foglalkozott.  Ezeu indítvány 
után az összes választmányi tagok hozzászó-
lásával és hozzájárulásává! Sándor Jenő és 
Muzsnay Kálmán pótiuditványára az eddigi el-
nöknek és titkárnak bizalmat szavazva, lemon-
dásukat elfogadta  s Zilahi Sebes Andort a ke-
rület elnökévé megválasztotta. 

A gyűlést megelőzőleg a városok képvise-
lőit Sándor Jenő vendégszerető házánál ven-
dégül látván, a választmány meleghangú kö-
szönetet mondott a vendégszereteten. 

Kamarai közgyűlés. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi- és ipar-

kamara a mult heten tartotta megalakulása után 
első lenilts teljes ülését, Bürger Albert keres-
kedelmi tanácsos, elnök vezetésével 

Napireud előtt bejelentette, bogy Harkányi 

János báró kereskedelmi miniszter és Lers 
Vilmos államtitkár az ujraalakulás alkalmából 
hozzájuk intézett üdvözlő táviratra köszönetet 
mondott. Vargha Ciyula államtitkárt pedig a 
kinevezése alkalmából a kamara nevében 
melegen üdvözölte. 

Napirend során a kereskedelemügyi minisz 
ler leiratára kimondotta a kamara, hogy a 
távbeszélő névsorokkal együtt a szaknévsorok 
továbbra is kiadassanak s ha a pontos adatok 
ehhez a felektől  nem lennének beszerezhetők 
az interurban betüsoros névsorból állittassek 
össze. Szászrégen város társaskocsi iparról al-
kotott szabályrendelete jóvábagyandónak véle-
ményeztetett. Az iparibizottsagokról alkotott 
törvénytervezet tárgyalása és véleményezése 
a központi bizottságra bízatott, mely e végből 
magát jogász levelező tagjaival kiegészíti. 

A kamara vezetésével folytatott  székely-
inas elhelyezés ügyében megállapittattak azok 
a módozatok, melyek szerint a kamara az ak-
ciót tovább folytatni  javasolja s a költségve-
tési fedezetről  is gondoskodni kiván. 

A kamara hosszas vita után, melyben Ug-
rón Gábor ny. főispán,  Deák Lajos kir. tan-
felügyelő  levelező tagok és több iparos tag 
vett részt — a további teendőkre nézve a 
központi bizottság javaslattervezetét fogadta  el. 

A mezősárasondi földgáznak  Marosvásár-
helyre leendő bevezetése és felhasználása 
ügyében ismételten sürgős lépések tételét ha-
tarozta el, feliratot  intéz a kereskedelmi és 
és pénzügyminisztererekhez; támogatására 
Marosvásárhely szabi kir. város közönségét 
felkéri,  egy nagyobb szabású gáz értekezletet 
is tart, melynek bizottsága állandó permanen-
ciában maradjon. A kamara ügyvezetéséhez 
rendszeresített fogalmazói  állásra egyhangúlag 
hozott határozattal Dr. Ráez Lajos, a debre-
czeni kamara volt segéd titkára hivatik meg. 
Peterft'y  Béla irodatisztnek kérése folytán 
nyugdíjaztatása elhatároztatott. Az 1913. évi 
zárszámadás elfogadtatott  s szabályszerű jóvá-
hagyása végett a szükséges intézkedések meg-
tétetnek. 

A kamarának a mondott évben 58943 kor. 
27 fill.  bevétele, 58787 kor. 01 fill.  kiadása volt. 
A kamara tiszta vagyona pedig 50115 kor. 91 
fill.  Az ipari munka vasárnapi szünetelésének 
szabályozása tárgyában alkotott törvényterve-
zetet a kereskedelmi és iparosztályokhoz utalta 
tárgyalás és véleményezés végett. Örveudete-
sen tudomásul vette a májusi vasúti menet-
rendben eszközlendő módosításokat; a Maros-
vásárhely vidéke építő iparosok szövetsége 
által létesítendő tanonc otthon céljaira 200 
koronát szavazott; a marosvásárhelyi alsó és 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Ceepelíalráii, 

Nagy dáridót csaptunk a héten. Ünuepi 
ebédet ettüuk egy közönséges ünnepi napon, 
előétel, külön fogasok,  bor, tészta, parfait. 
Havanna csak éppen azért h.ányzott, mert 
asszony volt a vendegünk. De előkelő vendég, 
ritka kedves vendég, szeretve tisztelt vendég, 
meg kell becsülnünk, luert nyáron át, teljes 
négy hónapig uralkodik fölöttünk  korlatian 
hatalommal. Hát meg is becsültük pazarabb 
bőkezűséggel, mint ö bennünket Csepellalván, 
ahol íh vau szerencsénk nála a .szmumaiajr 
nyári szerepét betölteni. Derék, kedves asszony, 
tavaly is, ket éve is megtisztelt bennünket ez 
idótajt látogatásával. Azonban, liogy túlságo-
san el ne bizzuk magunkat, hat mindig a ked-
ves véletlenre hárítja a vízit okát. 

— Éppen erre volt dolgom, a vasas bolt 
ban jártam, megint uj kapát kell venni az 
öregemnek, hát mondok, benézek már az ara-
nyos nagyságaékhoz.. 

Igaz, tavaly nem kapát vett, hanem a te 
lek dolgában járt az ügyvédnél. Ket éve meg 
bérmaajándékot nezett a keresztleányának. 
Mindegy, az idén kapa kell az öregnek, mar 
mint az urának. — Változnak szóval a 
szükségletek, de változarlan csepelfalvai  nyári 
gondviselésünk étvágya. Előbb kissé szabad 
kozott, hogy igy, meg ugy, sietnie kell haza, 
meg hozott is magával egy kis elemózsiát, 
bát miért is terhelne meg bennünket, — (ezt 
tavaly is nioodta.i — de aztán hozzálátott az 
ünnep: ebedhez. Es hala isten, meg volt elé-
gedi" mindennel. 

Mondom hála Isten, és ne tessék ezt tréfá-
nak venni. Nyaraltak már önök CsepelfalvánV 
Tudjak unok, mi a tulajdon tisztelete V Ha 
nem nézzek meg a pesli embert, hogy áll 
szemtől szembe kora tavasztól keso őszig az-

zd a bizonyos csepelfalvi  férfiúval  és ama 
bizonyos ferliu  feleségével,  akinek a házikóját 
sikerült kibéreluie a nyaralás gyönyörűségeire. 
Nem moiidom, hogy önérzetünket is be kell 
naftalinozni,  de mindenesetre elő kell szedni 
illemtudásunk teljes arzenalját, liô y elegendő 
figyelemmel,  kellő tapintattal, állandó szere-
tetreméltósággal honorálják a nem csekély 
kegyet, amelynek rivón a tavalyi nyaralót 
mindössze ötveu korona béremeléssel meg-
kapiuk. Ötven korona nem a világ, — ki fog 
ezert p>táliát csapui ? És ki fog  emiatt uj 
lakást néíni, ahol ínég nem is tudja, hogy 
nedves a szoba es liova Ígéri emberemiékezet 
óta házigazdánk a kieementezés áldásait. 

Hát, gondoltam, itt a háziasszony: ez 
megint ötven korona. Tévedtem. Vendégünk 
evett, ivott é.s egy .-.zót sem szólt a st .jgero-
lásról. Meg jobb, megmarad az ötven korona. 
Kezdtem becsülni veretve tisztelt háziasszo-
nyunkat, büszke is voltam rá, a fajtájára  is, 
sot egész Csepelfah  ára. Meg se olyan rosszak 
miut a hírük! Hogy azonban el ne bízza ma 
gát, meg nem dicsértem, de kivégeztem a 
pesli báziuramat a vele együ't a székesfővá-
ros minden stájgeroló akrobatáját. Szidtam 
okét, mint a bokrot. (Pardon, nem csepelfal-
vai bokrokra gon.ln ok, dehogy merem azokat 
birálo szóval illető 

Véget ért az ünnepi lakoma. A parfait 
különösen ízlett ndégünknek. Még se elte 
meg a teljes porc iát, de nagyon szerényen 
megszólt.Jt: 

— Ilyen jót ágéleteinbeo nem ettem. 
Ha meg nem « n a naccsagáékat, ezt a 
kicsitt liazavintt<". íz öregemnek Had örül-
jön neki szegén*, 

Dehogy meni.i nondaui. liogy bajos lesz 
a parféit  „..,. tasa I M„ megbántottuk 
volna a derek a;, lyt, 

— Jó, esik ye haza! Aduok is hozza. meg 

Felhozattunk egy kis kenyeret, kivájtuk a 
belsejét és szép-n elhelyeztük a parfait  ma-
radékát a soroksári kenyérbe. Dicső egy fúzió! 
De mit meg nem tesz az ember Csepelfalváért, 
a nyaralásért. 

— Tiszteljük az öreget, jó étvágyat kívá-
nunk neki hozzá a hidegséghez! 

Hogv meg ne fázzék  tóle, egy üveg bort 
is adtunk hozzá. Egyre megy, hogy most issza 
meg a bort, vagy a nyáron, amikor meró vé-
letlenségből viszi el a közös pincébó1. Azon-
ban ha már az ajándékoknál tartunk, akkor 
megfelelő  szerénységgel szabad egyet-mást a 
lakasról is kérdezni. 

— Megcsinálták már az ajtót a verandára ? 
Tavaly sokat bosszantott bennünket az eső, 
a szél, a por. 

— Nem lesz baj az idén, — mondta a 
háziasszonyunk. 

— Mintha ez a válasz kitérő volna. De 
valahogy csak lesz, ha nem lesz baj. 

— Hát a cemeutezés hogy sikerült V 
— A cement ? 
— Igen. a hálószoba nagyon nedves és a 

doktor már két éve sürgeti a kiszárítást, 
— Az se törődik többet a mi kis házunkkal ! 

— Ezt már kissé indulatosan mondta a ven 
degünk. Es kis vártatva hozzátette : — A 
doktor meghalt a télen. 

— Meghall? 
— Meg bizony. 
Szegény öreg doktor bácsi. Hogy mondo-

gatta a nyáron, elég volt már a falusi  kínló-
dásból, becsukja a boltot és feljön  l'estre lakni. 
Egyetlen pártfogónk  volt, anatómiai alapon 
gondolkozott. Csepelfalván  talán az egyetlen 
ember aki elhitte, liogy „szuinalájf  is ember. 
Hat elment és a mi szobánkat most nera ce-
mentezik. Nincs cement, de akkor hát, ját-
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felió  állomás újraépítése, az alsóhoz egy ki-
es berakó darunak, valamint kettős teherko-
csik lemérésére alkalmas hídmérlegnek a fel-
sóhoz marharakodónak felállítása  is kérelmez 
letik. Köllő Ignácz alispán levelező tag 
indítványára lépéseket tesz, hogy a borszéki 
kőszénből a Máv. céljaira nagyobb mennyiség 
vásároltassák a a fogyasztási  körzetben való 
szállítására viisuti kedvezmény adassék. 

Több kisebb fontosságú  ügy elintézése 
után a tárgyalás véget ért. 

Színház. 
Csak röviden egy pár szóban foglalkoztunk 

az elmúlt hét saitoujaval. Ugy latszik hiába 
való a figyelmeztetés,  a felhivas  közönséguek, 
színigazgatónak egyaránt, minden ember bölcs 
és tudós. 

Az egyik felhívásunk  a közönséghez szó-
lott, a melyben nagyobb pártolást kertünk a 
színészet iránt. Minden este ugyauazok az em-
berek, soha sem telt ház, az a mit latunk. 
Az az ugynevez.tt m.isik publikum soha s n-
csen a színházban, A legjobb darabot megis-
mételni nem lehet. Tévedés volna azt hinni, 
hogy ez csak a direktor l u^ye arisának a baj. 
Baj ez főként  nekünk is, mert ilyen pártolás 
mellett jó vagy ennél jobb színészetet terem-
teni nem lehet. A kritika persze uton-utfélen 
kegyetlenül lesújt, még olyanok részéről is, a 
kik egyetlen egyszer sem voltak a színházban. 
De a támogatas elmarad. Az iparosságnak, a 
polgárságnak ugy látszik nincsen szüksége a 
művelődésre, de azért egyhangúlag azt sze-
retuók, ha a brassói színtársulat jönne hoz-
zánk. Ilyen támogatás mellett ezt a színészetet 
sem lehet megtartani. — A korcsmák csaknem 
minden este tele vannak, szombat, vasárnap, 
ha az ember végig járja a korcsmákat, meg-
botránkozik azon a dózsölésen ami folyik,  a 
kávéházak asztala netn elegendők a kártyásuk 
számára, de azért a színház, a kaszinók üre-
sek. Ezek a mi erényeink. Ebben vezetünk. 
Kártya, korcsma, ez volt Csíkszeredának a 
patentje évtizedek óta ós sajnos ugy látszik 
ez lesz a jövőben is. A direktort felkértük  s 
tudtunk szerint a szinügyi bizottság kötelezte 
is arra, hogy az este 8 órára hirdetett elő 
adásokat 8 órakor és ne fel  9 és háromne-
gyed 9 órakor kezdje meg. Ugy látszik azon-
ban, sem a figyelmeztetés,  sem az utasítás 
uem használt. Csakhamar elérjük e mellett a 
rendszer mellett, hogy a harmadik felvonás 
közepén a csikszered ii rendőrség megfog  je-
lenni és zárórát fog  jelenteni, mert az éjféli 

12 órától igen sokszor 
messze. 

Az elmúlt hót elóadá-
műsor szerint legtöbbszül 
szódtak le. Általánosság!) 
az operettek gyengébbek \ 
Liszt Ferike es Tarnay 

nár nem vagyunk 
>i az előre közölt 
fél  ház előtt ját ! a prózák jobbak, 

" >k. Vajda Piroska. 
N'usi a nők között 

egyaránt a közönség kedv.ncei lettek, a fér-
fiak  között Bársony /tladár a primadonna. Igen 
ügyes és használható színészeknek bizonyul 
tak Varga Bela, Bekéssy Antal és Békvtfy 
Róbert, akik a legtöbbször szerepeikben telje 
sen megteleltek. 

A darabok kiállítása színpadi viszonyaink-
hoz képest elég jó, a z ne kifogástalan  volt. 
A jövő hét műsora: Hétfőn,  március 30-án 
„A telefon"  francit  bohózat, újdonság. Kedden, 
március 31-én ,A kis kir ily- Kálmán Imre 
operettje. Szerdán április 1-én „A mandarin* 
Bársony Aladár jutalomjatéka. Csütörtökön. 
2-án „Támlás-*zék 10. szám* üperette újdon-
ság. l'enteken, 3 án „Bent az erdőn" Garvai 
Andor drámája. Vajda Piroska jutalomjátéka. 
Szombaton, 4 éu „A bal»»- francia  operett. 
Vasá nap, 5-én „A nap hőse" énekes bohózat. 
Békési Antal jutalomjátéka. 

Araint a műsor mutatja, szerdán van Bár-
sony Aladárnak es pénteken Vajda Piroskának 
a jutalomjátéka. Felhívjuk a közönség figyel-
mét e két előadásra, nemcsak azért, mert e 
két darab az idei saison két legjobb darabja, 
hanem azért is, mert e két tag különösen 
megérdemli azt, hogy a közönségünk kitüutesse 
őket. 

Vasárnap este egy igen jó darabban ját 
szik Beket-sy Antal is, aki a társulatnak egyik 
igen jó színésze. 

H Í R E K . 
— A Vigadó átalakítására kitűzött terv-

pályázatok fölött  döntő bizottságba a vallás-
es közoktatásügyi miniszter Kertész K. Rjbert 
osztálytanácsos akadályoztatása miatt Keller 
lilemer mérnököt küldötte ki szintén teljes 
ha áskorrel. Keller mérnök érkeztét április ho 
1-ére jelezte, ugy hogy a döntés április leg-
első uapjaiban már meg is lesz. 

— Szinoszet. Szabados László társulatá 
val április hó 9-ig marad Csíkszeredában, a 
Húsvéti ünnepeken már Gyergyószentmiklóson 
játszik, ahol 4 heti saisouja van. 

— A birósag körebői. A király Szopo* 
Gáspár és Görög Petet csíkszeredai törvény-
széki jegyzőket, jelenlegi állomáshelyükön való 
meghagyás mellett al bírákká uevezte ki. 

szunk nyilt kártyával, meginterpellálom ismét 
vendégünket az ajtó dolgában. 

— Jaj, sok bajunk volt a félen  ! A káposz-
tánk elfogyott  és bizony nem tellett fara  Bor-
zasztó draga most az epületfa.  Azt mondják 
az ácsok, hogy elvitték a javát az olaszok, 
mert ott földrengés  volt és most sokat epi-
tenek. 

Ez már világos beszéd. Megértem belőle, 
hogy a messzinai földindulás  miatt az iden 
megint nyitott verandához lesz szerencsénk és 
őszre megint kezdhetem a csepelfaKi  reuma 
gyógykezelését.. A feleségemet  azonban hirte-
len csodálatos bátorság szálta meg és bizony 
leszidta a sárga földig  a csepelfalvi  port. 

— Rettenetes ! A verandára kergeti a szél 
az utca porát. Mi lesz velünk ? 

Háziasszonyunk nem sértődött meg. Dia-
dala teljes tudatában, ravaszul mosolyogva ki-
jelentette, hogy por pedig többé nem lesz. 

— Hogyan'? Beszéljen jó asszony! Mi 
történt'? 

— Megcsinálta a gyógyszerész ur, meg a 
bitó, meg az uram is az öutözést. Az a neve 
hogy izé . . . hogy szépészeti bizottság. 

Erre aztán el kellett némulnia minden gáu-
csoskodásuak. Öntöznek Csepelfalván  ! Hiszen 
ez Eldorádó, a mennyei üdvösség! 

— Szobalány ! Még egy Üveg bort a Sta-
nicsek bácsinak. Ezt az öutözésért küldjük az 
öregnek. 

A második üveg bort is elhelyezte házi-
asszonyunk a parfait  s kenyér mellé. Aztán 
kivett a tarisznyájából egy papírzacskót s oda 
tette az asztalra. 

— Egy kis pattogtatott kukorica. A Gyu-
rikának hoztam. 

Szépen, illedelmesen megköszöntük De a 
tarisznya, lám, ujabb kincseket is rejt maga 
ban. Egy kis zöldfedelü  könyvecskét húzott ki 
belőle a jószívű vendégüuk. 

— Tessék alairni, nagyságos ur! A bíró 
adta ki, bogy csak ugy szabad a lakást ki 
adui, ha a pesti urak előbb aláírjak. 

Essünk át ezen is. Aláirtam. Se több se 
kevesebb: negyven k" ona kötelező járu'ék a 
Csepel falvai  Szépészeti Bizottmány költségei 
hez. Meg se mukkantam, észre ne vegye a 
feleségem,  l'gyis uiintiig a fejemhez  vágja azt 
az eletigazságot, hogy a Riviérián is lehet 
annyiért nyaralni, mint Csepelfalván. 

— És volna egy kis kérésem a nagysagos 
úrhoz, — szolalt m^ szerényen háziasszo 
nyunk. — Ha bért le tetszenék most fizetni 
elkelne a pénz, tetszik tudni, rendbe kell hozni 
a lakást is, a kertet i?. 

Sebaj. Akár IUOSÍ. ikár két hónap múlva 
fizetek,  legalább áte ik rajta és májusban 
csak a pesti háziurral lesz dolgom. 

— Hozott nyugtát magával? 
— Hoztam nagy- os ur. 
Megnéztem a n\ 't, a — hetven korona 

emeléssel kerítette a bérösszeget. Bélyeg 
is van a ny ugtán, i >s az öreg szamadasa-
ban. 

— Már megint t ibb a lakás; kedvet 
Sztanicsek néni! És tven koronával! Nem 
lesz ez sok ? 

— Dehogy drái: a lakás, édes nagy-
ságos uram I Öntöz . is az idén, meg sok a 
baj. az uj doktor m itotta, hogy a kert ele-
jén disznóól legyen. 

— Hát nem hi/ «k többé? — kérdez-
tem jó adag káröroi i <'). 

— Hizla'ni, azért /latunk. 
— De ha a dokto; megtiltotta. 
— Ez nagy baj. I disznóólt is keli esi-

nálnunk — a kert n. ik végébe. 
Kifizettem  a nyal is vérdiját. No. de az 

idéu uj élet vár benn uket Csepelfalvan.  Ön-
töznek is ós uj disznóólt épít a Sztancsik bácsi 

— Uj katholikus fötanfelügyelö.  Maj-
láth G. Károly gróf  erdélyi róm. kath. püspök 
Kovács Lajos káptalani prelátust ós konono-
kot egéssségi állapotára való tekiutettel fel-
mentette az egyházmegyei fótanfelügyelői 
állástól és helyette Kóródy Péter kanonokot, 
az eddigi helyettes fótanfelügyelót  nevezte ki 
az erdélyi egyházmegye fótanfelügyelöjévé. 

— Kinevezés. A vármegye főispánja  Füs-
tös Sándor bánkfalvi  tanítót anyakönyvezető 
helyettessé nevezte ki. 

— Az erdélyi vasutak villamosítása 
Nagyarányú mozgalom indult meg Kolozsvárt. 
Az erdélyi földgázzal  kapcsolatosan felmerült 
tervek közül egy sein vert olyan nagy hullá-
mokat, mint Fodor Isván udvari tanácsosnak, 
a budapesti villamos müvek vezérigazgatójá-
nak terve. Fodor Istváu ugyanis Budapesten 
egy szabadelóadás keretében az erdélyi vasutak 
villamos üzemre való áttételéért bontott zászlót. 
Nagyszabású előadásában a kitűnő szakférf'u 
kimutatta, hogy Erdély gazdasági és kereske-
delmi életére minő uagyfontossággal  bir vas 
utainknak villamosítása Statisztikai és egyéb 
adatokkal támogatta amaz állítását, hogy az 
erdélyi földgáz  felhasználásával,  ha vasutain-
kat fokozatosan  villamos üzemre rendezzük be, 
akkor elsősorban is gyér vasúthálózatunkat 
kétszereztetjük meg. másodsorban pedig köz-
lekedő vonataink menetsebességét növelhetjük 
nem remélt méretekben. Hogy ez a kettős 
eredmény mit jelent Erdély gazdasági és ke-
reskedelmi életére, azt az a tény bizonyítja, 
hogy a szenzációs terv elsősorban Kolozsvár 
illetékes köreiben kellett méltó feltűnést.  A 
legkomolyabb targyalások és kombinálások 
alapja lett rövidesen a villamosítás terve, mely-
lyel gazdasági és kereskedelmi tekintélyeink 
közelebbről is megakarnak ismerkedni. Minden 
reszletében tüzetesen akarják ismerni a tervet, 
hogy azután megvalósításáért sikra szállhassa-
nak. Fodor Isván április első napjaiban Ko-
lozsvárou egy előadás keretében részletesen 
fel  fogja  tárni valójában nagyszabású tervét. 

— Köszönetnyilvánítás. A csíkszeredai 
ipartestület által folyó  évi február  hó i-én 
rendezett bál alkalmával felülfizettek  a kö-
vetkezők : Nissel Fivérek 20 K, Bauer fake-
reskedö 10 K. Gyaiókay Sándor 10 K, Mikó 
Bálint 12 K. Dr. Hirsch Hugó 10 K, Filó Ká-
roly 0 K, Józsa G »za, Merza Rezső 5-5 K, 
Bürger Albert 10 K, Potoczki Pál, Dr. Pál 
Gábor. Potoczki Márton, Turi Zoltán, Gál Fe-
renc 3 3 K, Keresztes Bela, Lukács József, 
Jakab Gyula, Szentmiklósi József,  SprenczHugó, 
Dr. Rétfalvi  Gyula, Jakab Ödön, Vágó Károly, 
Dr. Fehér Istváu, Veres Elek, Moldován János, 
B ró Károly, Szopos József.  Balog Géza. Or-
bán Gáspár, Grosz Ferenc. Dr. Daradics Félix, 
Nagy Gyula. Barbura János, Nagy Lajos, 
Mátrai Ignác, Kristóf  Albert, Zsidó István, Bá-
lint Károly, Grell Károly, ifj.  Holló Bálint 
2-2 K, Karda Gyula, Pap Károly, Fenyves 
Aladár, Szabó Ferenc, Tabák Jakab, Tóth Fe-
renc, Barabás Mihály, Miske László, Hajnód 
Sándor, id. Holló Ballint, Gál István, Biro Jó-
zsef,  Liszló József,  Szálkái Dezső, Miklós 
Gyula, Appouyi Károly, Szőke Gergely, Bajer 
Ferenc, Pal András, Tamás Balázs, Biró Dénes, 
Kovács Árpad, György István, Ligeti Samu, 
Paulovics Antal, Bálint Ignác, Brezina Ferenc, 
Szobodeczki Aladár, Veigel Ferenc, Gál Jó-
zsef,  Szemerjai Ferenc, Jakab Sándor, Imre 
Árpád, Rácz István, Bedő Ákos. Venczel Fri-
gyes, Berkovics Samu l-l K, Patozel Rudolf 
tiO fill.,  Rendi Mihály, Szőke Karoly 50-50 fill., 
Farkas Áron 40 fill.  Ugy a felülfizetók,  vala-
mint azon hölgyek és iparos ifjak,  akik szi 
vesek voltak a mulatság rendezésében részt 
Venni, ez uton is fogadjak  az ipartestületi elöl-
járóság hálás köszönetét. 

Lelkigyakorlatok. A helybeli róm. kath. 
f5giiimázium  ifjúságának  lelkigyakorlatai folyó  hó 
18—22. napján voltak Színek Sándor lazarista 
atya lelkinevelésével. A hit igazságától áthatott, 
igazi szónoki hévvel előadott beszédei bizonyáru 
megtalálták az utut uz ifjak  szivéhez s lélekben 
megtisztulva és hitükben megerősödve járultak ta 
uáraikkal együtt 22-én az Ur asztalához. A ctjik-
somlyói tanitóképzrtbeu a lelkigyakorlatok ugyan-
zsák az ő vezetésével e hó 22—2fí.  napjain voltak. 
A helybeli polgári leányiskolában pedig dr. Csipak 
Lajos főgimnáziumi  tanár vezette a lelkigyakorla-
tokat e hó 22—25. napjain. 

— Falyazati hirdetraeny. Most bocsát-
tatott ki a tu. kir. houved főreáliskolában  és a 
honvéd Ludovika Akadémiába az 1914—1915. 
tanév kezdvitén betölu udó államköltséges, ala-
pit vanyos és fizetési  helyek betöltésére vonat-
kozó pályázati hirdetmeuy. Részletas feltételek 
megtudhatók az alispáni hivatalban. 
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— Országos autotura a Székelyföl-
dön at. A ,Királyi Magyar Automobil Club" 
tolyó évi május ho utolsó hetében nagysza 
básu automobil tur..utal rendez Budapestről 
kiindulva Mískolcz, Kassa, Munkács, Marama-
rossziget, Dornawatra, Besztercze, Borszék, 
Szászrégen, Marosvásárhely. Szovata, Segesvár. 
Székel) uilvárhely, Csikszereda, Brassó, Foga 
ras. Nagyszeben, Karánsebes, Herkulesfürdo, 
Kazanszoros, Versetz. Temesvár, Arad, Gyula. 
Orosháza, Szentes, Kecskemet es vissza Bu 
dapestre. Ez a turaut 2480 km.-re van ter-
vezve a Kárpátok legszebb vidékein. Célja, 
hogy egyreszt a közönség figyelmet  az auto-
mobil oria: i teljesiló képességere es megbíz-
hatóságúra felhívja,  másrészt pedig, hogy Ma-
gyarország auto-turisztikai szempontbol érdekes 
vidékéit feltarja.  E dicséretes kettős célt az 
ilyen turautakkal a legkiválóbb módon lehet 
elérni. A turautakon francia,  angol, német 
osztrák es magyar automobilok, illetve auto 
tulajdonosok vesznek reszt. Kilátásban van 
egy autumobilkedveló főhercegünk:  Tburn-
Taxis Egon, Eli; s Parmai herceg és meg 
számos előkelőség reszveteie is. Henrik a po 
rosz herceg, a német császár öccse csupán 
déíamerikai utazása miatt nem vehetett reszt 
a tur uton. 

— Krokodil az utszelen. Kovászna és 
Zabola közötii országúton egy döglött kroko-
dilt tulaltak a járó-kelők. A furcsa  leletet bi-
zonyosan valamelyik kissebb állatsereglet 
hagyhatta az útszélen, melyei most mindenki 
láthat a kovásznai községházán, lit állítottak 
ki közszemlére Nílus öslakojat, melynek vala-
melyik allatsereglet kegyelmebői a Székely-
földön  kellett kimúlnia. 

— Gyógyfürdő  kedvezmények A m. 
kir. fóldmivelesügyi  minisztérium Ügykörébe 
tartozó állami gyogyfürdok  és nyaraló helye-
ken a legújabb rendelet folytan  a v\.rosi al-
kalmazottak tanítók és tanitonok is részesülnek 
a kedvezmenyekben. Herkulesfürdó  fóutueve-
zettek es az azok közvetlen ho/zatartozóit a 
házastarsak, a közös háztartásban elő testve 
rek vagy szülök a fűrdóárakbjl  továb >á a 
zene- es gyógy dijakból a fóidényben  (juliuslól 
augusztusig 25°/0, az elő- és utoidényben 00"/o 
árkedvezményben részesiti. Vízaknán es Fe 
nyóbazau az allarni szálló eredeti szobaárai «ól 
valamint a zene- és gyógy dijakból es a fürdő 
áraiból a fóideuyben  junius 10-tól augu-z'.us 
15-ig 25°/0. az elő- es utó:denyben 50% ár-
mersekletet vehetnek igenybe Ezen keilvvz 
méuyek miudeu folyamodvány  tűikül az igmy 
jogosultság megfelelő  igazolása uiáu vehelók 
igénybe. 

— Uj postai bélyegek. A kereskedő-
és iparoákörók régi óhajtása, hogy általuk tor 
galomba hozott levelezőlapokra, borítékokra 
es cimszalagokra a postai helyegek a központi 
belyegraktar altal ranyomással alkalmaztassa-
nak. Ezt a kívánságot a pénzügyminiszter 
most teljesíttetni kívánja es azért utasította 
az illetékes hivatalokat, hogy ebben az irány* 
ban iuditsak tueg az előkészületeket es tegye-
nek formális  elóterjesztest. 

— A fösorozasok  elrendel se Az idei 
fósorozások  az orszagban április második fe-
letói junius vegéig tartatnak meg. A varai; 
gyénkben megtartandó fősorozásra  az alispaui 
hivatalhoz mar megérkezett az utazási és 
működési terv, mely szerint a fósorozások 
megtartandók lesznek C-dkszentmártonon inaju-» 
18., 10., 20. és 22-en, Csíkszeredán május 25 
20., 27., 28. és 21) én, Szépvizen junius 2, 3 
es 4 en, Gyergyószentraiklóson junius o , V (J, 10., 12., 13. és lóén és végül Gyergyó 
tölgyesen junius 17., 18., és lí) eu. 

— Az elet meghosszabbítását évszá-
zadok óla számos tudós es laikus tűzte ki 
feladataul  az ember elmúlását elodázandó, — 
csodás elixereket es fluidokat  igyekeztek ve-
gyíteni. Ezen kiserletek termeszetesen ered-
ménytelennek bizonyultak, de megállapították, 
hogy az emberi kor határáig testünket egész 
ségben megtarthatjuk a Thierry A. gyógysz"-
rész balzsama és Ceniil'olia kenőcse hasznalata 
altal. Ezeu két szer felülmúlhatatlan  hatással 
bir s gyomorbántalmak, görcsök, köhögési in-
ger, eluyalkásodás, lobosod is és sebesülések-
nél kivalo eredmeunyel alkalmazhatók. Ezeu 
szerek az időjárás befolyásától  teljesen füg 
getlenül anndig megtar jak kitünö hatásukat, 
soha el nem romolnak, ügyelnünk kell azon-
ban > valódi Thierryféle  priiparatumokra. ne-
hog silány utánzatokat kapjunk. 

— A vizvezetcket Sepaiszentgyrgyön 
ez év aprili> ho 4 en városi kezelésbe veszik. 
A mü átvétele uluu a város a lehető legrövi-

debb idő alatt megkezdi a forrásfoglalásoknál, 
gyűjtőaknáknál, viztar;o medencénél stb. az 
eszlelt hiányok kijavítását. A kóagyugesöveket 
vascsövekkel fogjak  k -serelui — hazi keze-
lesben. Mar lat.-zik, hogy Bálás Ernő mérnök 
működését megkezdette 

— Dinamit robbanás. Biró Ignác gyer-
gyószentmiklósi főldész  felesége  az utcau egy 
dobozt talált. Hazavitre s a kályha mellett 
szaritotta. Felbontva latt B:róno ferje,  hogy 
valami er'ektelen anya? van benne. Bedobta 
a lüzbe. Abban a pillanatban óriási robbanás 
földre  dobta ót s mikor magahoz tért, akkor 
latta, liogy a robbanas a mestergerenda desz-
káit felszaggatta  s ineg egyéb károkat csinált. 
Bírónak az ij"dtsegen kívül egyeb baja uem 
történt. 

— A csendöraeg egyenruhája a leg-
közelebbi időben meg fog  változni. Ha \a'a 
hol, ugy a csendőrségnél kiváló goudot kell 
fordítani  arra. hogy a legénység és lisztek ru-
hazata megfeleljen  annak a sok követelmény -
nek, mely a nehéz, izomsorvasztó szolgalattal 
kapcsolatos. A követelmények, amelyek e ker 
déshez fűződnek,  a következők: A ruházat 
meg kell h gy feleljen  az egyes időszakoknak 
a szolgálat célszerűségeinek, a uemzeti jelleg-
nek, a/. ízlésnek, az egyenek önérzet-nek. Az 
időszakok azt követelik, hogy legyen kenyel 
mes nyári ruhazat, meleg teli ruházat: szín, 
szabás tuegkönuy itse azt a súlyos feludatot, 
melyet a portyázás neliezségei rónak reá * 
csendőrökre. — Mindezek a dolgok csak resz 
ben vauuak most meg. — Nincs eleg kenyel 
mes nyári ruházat, nincs eleg m-leg téli ru 
házat, célszerűség tekinteteben, niucs külöub 
sé̂  az A foldÖn  es a havasokon szolgálatot 
vegzó csendőrök ruházata között. Ugyanígy 
vau ez a tiszteku-1 is. Ezenkívül a tiszte-: öl-
tözködése, bár izltíses, de uem elég díszes. Es 
egyebekben is hiányos, l'gy ertesülüak, hogy 
a ruházat sziue aceíszürke lesz, oiyan, amilyen 
a határszéli rendőrök ru lázata. Nem tartjuk 
helyesnek a valasztast Egyik sólet szint a 
másikkal minek kicserélni. 

— A királyi Magyar Automobil Club 
Fejér Sándor aiispáuc a forendezőseg  tisztelet 
beli tagjává választotta. 

— Á magyar társadalomhoz! Egy robba-
nás visszhangja morajlik szerte e hazában s a rob-
banás nyomán háruiu uj vértanú emléke vonul be 
ismét nemzeti létünk l'antheoujába, mert érezzük, 
hogy az az ökölcsapás, melyet egy aljas lélek mért 
február  hő 'J.'5-án a iiajdudorogi magyar gör. kath. 
püspökségre. voltakép a magyarság és a magyar 
állami eszme arcába vágódott... .Jutott a bombából 
szilánk minden magyar szivbe s a célját még se 
érte el. Egy nemzetet akart megfélemlíteni,  de csak 
ölni, rombolni tudott. s akiket megölt is vértanukká 
tette s a vértanuk szelleiu-ujjai nem hátra: előre 
mutatnak! A robbanás pillanat müve volt. A gyász 
örök legyen, ne csak a szivekuHk mélyén húzódjék 
meg, méltó emlékműben testet is hadd öltsön. 
Ugyanazon a helyen, ahol a sérelem a nemzetet 
erte. I gyanazun magyar nemzeti eszmékért, ame-
lyért ő nekik, az áldozatoknak elvérezniök kellett! 
Büszke vulna Debrti•/..-•» népe. ha ezt az emléket 
maga állithatná fel,  de magát erre egyedül jogo-
sultnak uem tartja. Az emlék nem csak az áldo-
zatok emlékének hirdet-ije lesz majd. Nem csak a 
gyász külső jele. A gaz merénylettel megcsúfolni 
akart nemzeti eszmének híi szimbóluma s együtt-
érzésünknek feunen  hirdetője. Ezt a rendeltetést 
pedig csak ugy példázhatja, ha része lesz beuue 
minden magyar ember adakozásának. Ilazalias kö-
telességet vélünk teli t « kkor teljesíteni, amidőn a 
magyar társadalomhoz, első sorban I)ebreczen sza-
bad királyi város közönségéhez azzal a kéréssel 
fordulunk:  hogy a megsértett magyar nemzeti ál-
lam-eszmét szimbolizáló emlékmű megalkotásában 
az célból alakult v.'„ ehajtó-bizottságot támogatni 
szíveskedjék. Hadd ,zza létre honliak áldozat-
készsége. Alkossa m-g művészek ihlete. Tartsa 
fenn  nemzedékek kegyelete s hirdesse örökké, hogy 
egyesek áldozatul e* étnek ugyan a nemzeti esz-
mének. a nemzet azonban élni akar és élűi fog. 
Az emlékművet különben Debreczeuben állítjuk fel 
s a kivit.l módjáról annak idején az emlékmű 
végrehajtó bizottsága intézkedik. A hazafias  ado-
mán vok Sesztina .len,, debreczeni vaskereskedőhö;. 
i Debroczen, Simonfl'  itca 5., I. emelet , mint az 
emlékmű pénztára..i ,„z küldendők. i»ehr..-ezen, 
l'J14. február  hó. li aiiaa üdvözlettel; Domaliidy 
Elemér, Hajdináim e és Debreczen szabad ki 
ralyi város fflispánji:  végrehajtó bizottsig elnöke. 
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— Ismeretterj -ztő előadások 
ismeretterjesztő c 
kor Botár- Béla .. 
ről. Ebnei Sándu. 
ről tartott vetitet 
lődéssel ballgutci' 

sok e hó 
agyott gy 

"kkei niindv-
•ces előuvláft-

Az utolsó 
"i voltak, ami-
ekek védelmé-
apró építészei-
U' nagy érdek-
A jelen voltak 

mindkét előadót elhalmozták tetszés nyilváuitásaik-
kal. Az összes előadásokat ismertető beszámolót 
jövő számunkban fogjuk  közölni. 

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

brassói fióküzletünket 
augusztus hó 1-én megszüntettük. 
Ezután egyedül marosvásárhelyi 
gyárunk os üzletünk a 11 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 vetelkötelezettség nélkül 
mutatjuk be — egyik cégfönökünk 
által — gazdag mintagy üjtemc-
nyünket és mivel igy az üzlet fen-
taitási költségét megtakarítjuk, a 
vevókozönséget sokkal olcsóbban 

szolgáljuk ki. 

Székely és Réti 
Marosvásárhely, Széchenyi-tér 4Î. sz. 

- Halálozás. Köváry László nyug. ra. 
kir. föerdótauáeso3  március 16-án, ti8 éves 
korában Pozsonyban elhunyt. Köváry László 
hosszú ideig volt az erdóhivatal vezetője és 
fónöke  vármegyénkben, hol eredményesen ál-
talános köztiszteletben milködött. Varmegyénk 
minden részében ismerték és szerették. Igen 
nagy és szép családja volt és példás családi 
eletével elóljárt K.hunyta családját mélyen 
sújtotta. 11 tláláról az alábbi gyászjelentést 
adták ki: .Alulírottak ugy a saját, valamint a 
többi rokonság nevében, mélyen szomorodott 
szívvel tudatják, hogy a felejthetetlen  jó férj, 
apa, nagyapa, dédapa, testver és rukoil Köváry 
László uyug. ni. kir. fóerdóiatiácsos,  folyó  éti 
március hó ltí-áa, délután ö órakor, hosszú 
kinos szenvedés es a halotti szeutségek ájta-
tos felvétele  után, élete 118 ik és boldog há-
zasságának 41 ik eveben jobblétre szenderült. 
A megboldogultnak hült tetemét folyó  évi 
március hó 18-án. délután 5 órakor fogják  a 
Szent András temető kapoluájaban besxeutelui 
es ugyanazon temetőben örök n\ ugalomra 
helyezni. Az engesztelő szentmise-áldozat folyó 
en március hó 20 an, délelőtt 10 órakor, lesz 
a Polgár-kórház templomabaa az Kg Urának 
bemutatva. I'oz-ony, 1914. március hó lí-én. 
Kmleke áldott — nyugalma legyen csendes I 
Özvegy Köváry Lá̂ zl.mé szül. Xliechura Teréz 
mint ueje. Popini Xandoraé szül. Köváry Mar-
git, özv. U >yler Kalmanué szül. Köváry Elza, 
dr. Köváry József  mint gyermekei. Kreybig 
Lajos mit testvére. Dr. Alapi (lyuláné szül, 
Frauk-Kiss Margit, Frank-Kiss l'aula, István, 
Jenó es hrzsébet. Popini László, Nándor, Jenó 
é_s Mariska. Ii lyler Mária, István, Lajos es 
Kálmán, Köváry Kálmán mint unokái. Alapi 
liyu uska mint dédunokája. Popini Nándor,dr. 
Köváry Józsefné  szül. Fektor Maria, dr. Alapi 
Gyula mint vejei, illetve menye. - Kreybig 
L íjosné szül. Miechura Mária mint sógornője." 

— A borszokt közbirtokosság kozgyü 
lose A borszéki közbirtokosság Ditró kozseg 
hazánál április -JIJ án, délelőtt 'J órakor dr. 
Siiui János elnökletevei közgyűlést tart, me-
lyen a birtokossági szabályzat kiegészíttetik, 
lárgyalás alá k.-rül továbbá az 1U14. evi 
költségvetés, a ina t évi számadások, felment 
véuy megadása, a fürdővállalat  elleuszerződés 
be nem tartása miatt per megindítása, alel-
nöki állás betöltése stb. 

Folallitjik a közgazdasági egye-
temet. A hivatalos lap közli a budapesti 
J izs.-l műegyetemen felállítandó  közgazdasági 
o-/.tal> szervezeti szabályzatát. A közgazda-
sági osztály célja közgazdasági szakfértiak  tu-
dományos kiképzése rendszeres tanitás utján. 
Az egy eves tanfolyam  e szervezeti szabály-
zat életbeléptetésével egyidejűleg felállítandó. 
A négy eves tanfolyam  később lesz szervezendő, 
akkor, amikor a magyar kir. József-műegyetem 
előterjesztésére, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter eletbelepteti. K tanfolyamon  a ren 
des hallgatónak felvétele  ugyanazon feltéte-
lekhez lesz kólendó, mint a műegyetem többi 
n.xtálygjî  
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FAELADÁSI 111RDETMÉN Y. 
A gyergyóremetei belbirtokos köz 

birtokosság eladja Gyergyóremete köz-
aégházáuál 1914. évi április hó 15-én 
d. U. 2 Órakor kezdődő árverésen a 
Csik vármegye Gyergyóremete és Szár-
liegy községek határában levő Köpatak, 
Hársa, Hővizes nevű erdejének mintegy 
520 kat. hold terllletéu a m. kir. föld-
mivelésügyi Miniszter ur 14311/1914. 
számú rendeletével kihasználásra enge-
délyezett lucfenyő  faállományát. 

A vágás területe a ditrói országúttól 
12 4 kilóméter, a Máv. Ditró állomásá-
tól pedig 10 kilóméter távolban van. 

Az eladás tárgyát képező laál'omány 
próbatermetekkel való bemérés szerint 
77274 köbméter lucfenyófát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 450.80U korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak 10'/»-a. Kihasz-
nálás időtartama 8 év. Vételár két rész-
letben fizetendő. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az eidőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá Gyergyószentmiklóson a gyer-
gyóalfalui  m. kir. járási erdőgondnok-
ságnál rendelkezésre állanak. Az erdő-
gondnokságnál megtekinthető a részletes 
becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincseuek figye-
lembe nem vétetnek ; utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. A 
megajánlott összeg számokkal és betűk 
kel is kiírandó s az ajánlatban kife 
jezendő az, hogy ajánlattevő az árve 
rési és Bzerződesi feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Gyergyóremete, 1914. évi március 
hó 28 án. 

Közbirtokosság. 

Sz. 345—1914. mj. 
Árverési hirdetmény. 

Közhírré tétetik, hogy Csikvárme 
gye magántulajdonát képező Bojtorjános 
Tarhavas, 1. Kisbllkkös, Marosvölgy, 
Kismagyaros, Nagymagyaros, Vámkut, 
Füstölőkért, Hargos, Kishavas, Czibles, 
Fejérhavas, Vereskő. Komornik, Kopár-
hegy, Tölgyessarok, Nagysarok, Cirják-
sarok, Veresmart, Cziblesalyi-rót, Kisrét, 
Polyánai fűrészek  és kaszálók, Tábln-
sarok, Balázs-sarok, Hegyeshavas, Csi-
szérsarok, VI. Kisbükkös, Kőszörükő-
patakhavas, Tyukoshavas, Árpád fensik, 
Köszörükőpataki 3 kert, Tölgyesi mész 
égetési jog 1914. év i április hó 14 é n 
délelőtt 9 órakor Gyergyótölgyesen a 
gazdatiszti irodában megtartandó nyil-
vános szóbeli és zárt írásbeli verseny-
tárgyaláson 1914 ik évi április hó 30-tól 
kezdődőleg egy évre haszonbérbe adat 
nak. — Ugyanekkoi fognak  haszonbérbe 
adatni egymásután következő 5 évre a 
tölgyesi tutajkikötök is. 

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

Az árverési általános és részletes 
feltételeket  a gyergyótölgyesi gazdatiszti 
irodában a hivatalos órák alatt bárki 
betekintheti. 

Csikvármegye magánjavaiuak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda, 1914. évi március hó 
13-án. 

2_2 Az igazgatóság. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré tesszük, liogy Csikszent-

tamás közbirtokossága a tulajdonát ké 
pező és Csikmadarn: 11. rész Barát 
nevű erdőrész 180 hold területen mint-
egy 35000 köbm. luc- és jegenyefenyő 
köbméterenként 8 korona árban össze-
seu 280 000 korona árban eladatik, 
folyó  evi április ho 6 an d. e. 9 
Órakor Csikszenttamus községházánál. 

Kikiáltási ár 280 uuo korona, bánat 
pénz a kikiáltási ár lo'io-a 

Az árverési feltetelek  alólirt köz 
birtokosságnál és a szépvizi m. kir. er 
dőgondnokságnál megtekinthetők. 

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

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli át-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. 

Csikszenttamús 1914. tnárc. hó 20 án 
Tóth László, Balogh Ignácz. 

közli, jegyző. 2—2 közt,, elnök. 

I N G Y E N B O R -
t éppen nem adunk, de 53 fillérért 
literenként már adunk kitünó KRMKL-
LKKl ó-bort. Hordót  kölcsön  adunk, 
bat bélen belül visszaküldésre A llurdo 
értékét után vesszük, de ha az bér-
mentve visszaküldetik, ugy ertekét 
megküldjük Szállítás  hordóban  20 
litertől  feljebb.  Ez en kedvezó art 
ne mulassza el senki, mert ez esak 
addig érvényes, mig ezeu minőségből 

a keszlet tart. 
Akácz, ugy kél. mint egyevesnlcson kap 
bato. — VezerképviaelOK bor eladasra 
magas jutalék mellett kerestetnek. Cun 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
Bortermelő részvénytárs. - Bihardioszsg. 
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hó :il.  unitján  tU'dután  2 órája kitilzelik, 
amikor a biróilug lefoglalt  ingók és pedig : tégla, 
varrógép a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés  mel-
lett szükség i".setén becsáron alul ia el lógnak 
adatni. 

Felhívatnak niiudazök, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a mennyiben 
részükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna 
és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tüuik, 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez-
déséig alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig 
szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
esak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt <'sikszentinárton, III14. évi március hó 13. 
napján. AMBRUS LAJOS, 

kir. bírósági végrehajtó. 

Szám ÍÍ55— 1U14. 
Árverési biüdetménv. 

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csikszentmártoni kir. járásbi 
•óságnak 19111. évi Sp. 1. .V.m/H. sz. végzése folytán 
dr. Fejér István csíkszeredai lakós végrehajtató ré-
szére, végrehajtást szenved,' ellen Hü kor. követelés 

jár. erejéig elrendelt ki légitési végrehajtás t'oly-
táu alperestől letoglult és lióo koronára beesült 
ingóságokra a csikszentmártoni kir. járásbíróság 
1914. évi V.50/2. sz. végzésével a további eljárás el-
rendeltetvén, annak az alap- és feláltoglaltatók 
követelése erejéig is. amennyiben nzok kielégítési 
jogot nyertek volna, t'siks/ ntimre községben leendő 
megtartása határidőül I'J14.  évi  március 

í. 3868—1913. 
FAELADÁSI HIRDETMÉNY. 
Ditró község eladja Ditró község-

házánál 1914. évi május hó 5-én 
d. e. 9 orakor kezdődő árverésen a 
Csikvármegye Ditró község határában 
levő Oroszbükk nevű erdejének szél-
döntött faállományát. 

A vágás területe az országúttól át-
lag 2 kilóméter, Maroshévizi állomásá-
tól pedig 12 5 kilóméter távolban van. 

Az aladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti bemérés szerint 1330 drb. 
1107 m' nettó luc- és jegenyefenyő 
haszonfát  tartalmaz és egy tömegben 
vehető nieg. 

Kikiáltási ár 3774 korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak 107o-a, kihasz-
nálás időtartama hat hónap. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a gyergyóalfalvi  m. kir. járási 
erdőgondnokságnál rendelkezésre álla-
nak. Az erdőgondnokságnál megtekint-
hető a részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árve-
rési és szerződési feltételektől  eltérnek, 
vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, 
figyelembe  nem vétetuek; utóajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. 

A megajánlott összeg számokkal és 
belükkel is kiírandó s az ajánlatban 
kifejezendő  az, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szeiződési feltételeket  telje-
sen ismeri és magát azoknak aláveti. 

Ditró, 1914. március 14-én. 
Mészáros Alajos s. k., 

k.-biró. 
Zathureczky Bálint s. k„ 

I —3 k.-jegyzó. 

•-ílüSSSLiSfl-.l  -

I R D E T É S E K 
< olesó árszámitás * 

mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

kiadóbiv/atalbai). 
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PübÖQg 
a sertésvész 

keresztül-kasul az országban, pusztítja 
a megfogyolt  sertésállományt. A közön-
ség panaszkodik, mert kevés a disznó-
hús es drága. De meg rosszabb is 
lösz a beyzot, ba a gazdák nem 
gondoskodnak idejekorán az ólak 
fertőtlenítéséről,  mert csakis ala-
pos fertőtlenítéssel  lehet a vész további 
terjedését megakadályozni. 

Az ólak- fertőtlenítése  a legegysze-
rűbb dolog es tlesón keresztül vihető. 

3 kiló nyers lysoformot  oldjunk 
fel  100 liter l 'gy vizben és ezzel mos-
suk le az ólak összes felszereléseit  és 
öblítsük ki a vályúkat. 

A nyers lysoform  az összes létező 
fertőtlenítő  szerek között a legmeg 
bizhatóbb tudományosan ki van pró-
báivá, igen kiadós, olcsó, nem mérgező 
és ezért bárkinek bátrau kezébe adható. 
Igen fontos,  hogy nincs szaga és így 
használatban kellemesebb, mint a för-
telmes szagú, betegségre emlékeztető 
karból, vagy creoliu 

A sertések nemcsak jól tíirik a nyers 
lysoformmal  való fertőtlenítést,  hanem 
határozottan kedvelik, ugy, bogy szív 
mos sertéshizlaló naponta a mos-
lékhoz adagol 1", „ nyers lysoform 
oldatot is ilyen módún k tilno ered-
ményeket érnekel, mert a belek fertőtle-
nítése által a sértések nem kapják meg 
a betegséget. Krröl szóló bizonyít-
ványt keszseggel küldünk be az 
érdeklődőknek 

Necsak a fertőzött,  hanem az egész 
séges ólakat is fertőtlenítsük,  tnert | 
csakis iey óvhatok meg ezek a vész 
behureolásától 

Aki egyszer kísérletet tett a nyers 
lysoformmal,  az állandóan fogja  hasz-
nálni. Ma már az egész világon elvan 
terjedve. 

A nyers lysoform  árai: 2Vskg-os 
kanna ti korona, -l'.s kg-os kanna 10 
kor., 10 kg.-os kanna 20 K., 25 kg.-08 
kanna 47 koroua, ingyen csomagolás-
sal, Budapesten szállítva. 

Dr. K e l e t i és M u r á n y i 
vegyészeti gyára Újpesten. 

DIESELMOTOROK " Ü T 
Szivóyáz és benzinmotorok. 

Benzin es nyersolajos oaéplő-
garniturak, magánjáró al is. 

Meglepő ujdontégl Meglopd újdonság! 
Nyersolajmotorok 

gyújtófej,  vigbefecekendczos 
eu kompresszor nélkül. 

Gellért Ignácz és Tsa 
mérnöki Iroda 

E u d a p o s t , V, Koháry-utca 4. 
Saját érdtikeben korjen ajánlatott 

Ltptulujdonoa Ur. UAAL ESD KE, 

Sz. 135—914. mj. 1 - 2 

F a e l a d á s i b i n l e l m é n y . 
A csikvármegu'i magánjavak igazgatósága eladja Csíkszeredában az igazgatosag hiva-

talos helyiségében (v: • negyéháznal) 1914 ovi május ho 5 en d o. 10 orakor zárt irás 
beli aiunlatok alapján n r t a n d ó n y i l v á n o s árverésen a Csikvannegyo Oyergyotolgyes község lu-
tárában levő Szárazvölgynek, Szerencsep.itak és Jegespatak uevü részeben mintegy 1323 kat. 
hold területén rendszeres gazdasági terv alapjau (i évi kihasznalasra engedelyezett fenyő-  es 
bükkfa  állományát. 

A vágás területe a Borszék—Tölgyes-Komán országúttól 10.3 kilométer, a M A. V. 
Maroshéviz állomásától |> dig 43 kilométer távolban van. Tutajbekotu es rakodó 16 kilómeter 
tavolságbau Gyergyótügyeaen v%n 

Az eladás tárgyát k' pezö faállomány  törzienkéntí bemérés szerint a következő : 
1. Szerencsepatakban  lucfenyő  134,410 drb. jegenyefenyő  16,327 drb. bükkfa  8,980 

drb., mely uek fatömege  : 
Ibruttó -129 "441 ,. (bruttó 26,0771 . . . . . . |bruttó —10,5451 
[ nettó ^ f m  ) ^ i » ^ » ) ' » | nettó 19,281 I ; b u U I nettó 9,206 j «" 

2. Jegespatakbau  lucfenyő  126,266 drb., jegenyefenyő  6970 drb., bükk 6037 drb.. 
melynek fatömege: 
, . . | bruttó 
l u c • f , , u , "  I nettó 

fenyő 

-138.3151 . . , . I bruttó m';jegenyefenyő  . ;bükk I bruttó - 7087 | j ' 13,4891 
99,7421 nettó —9,430 I " , ; u u ' " ' I nettó — 6187 

Összesen : fenyő  283,973 drb.; bükk 15,017 darab, melynek fatömege: 
Ibruttó -307,1261 ... . . . Ibrultó — 17,6321 , 
» . ,_„(• IU ,DUEk I ... , - o n o I Ui 
(nettó = 223,8(21 I nettó 15,393 ) 

j Szerenesepatakra =— 798,830 
Kikiáltási  ár: i Jegespatakra 782,400 a z e8ószre együtt  1 581,230 korona, 

bánatpénz a kikiáltási árnak 10 százaléka. Kihasználás időtartama G év. 
Ajánlatok  tehetők  külön  a szerencsepataki  és külön  a jegespataki  erdőkre, 

vagy pedig  együtt  az egészre. 
Az árverési és szerződési feltételük  az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, továbbá 

a csíkszeredai m. kir állami erddhivatalnál ós á gyergyótölgyesi  m. kir. járási erdőgond-
nokságnál rendelkezésre állanak. Az erdőgondnukságnal  megtekinthető  a részletes  becs-
lési munkálat  is. 

Olyan ajánlatok, melyek u z árveiési és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy bánat-
pénzzel ellátva nincsenek, vagy pedig az ajánlatok felboutásáuak  megkezdése után erkezuek, 
figyelembe  nem vétetnek; utóajánlatok el uem fogadtatuak. 

Az Írásbeli zárt ajánlatok az árverés tartására fenut  meghatározott időig az árverező 
bizottság elnőkéuél nyújtandók be, ba postán küldetnek: „A vármegyei magánjavak  igaz-
gatoságának  — Csíkszereda'  — cimzendók és „Ajánlat az 1914. evi május ho 5-én tar-
tandó faeladáshoz"  felírással  is ellátandók. 

A megajánlott összeg számokkal és betűkkel is kiírandó s az ajánlatban kifeje-
zendő  az, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket  teljesen ismeri és magát 
azoknak aláveti; s hogy az ajánlat  h szerencsepataki,  vagy a jegespataki  faállomány  ra 
vagy az eladás  tárgyát  képező  összes faállomány  ra tétetik-e  ? Ha az eladás tárgyát 
kep.-zó összes faállommyra  tétetik aiánlat, abban az esetben a szerencsepataki és jegespataki 
faállományért  megajánlott vételár külön-külön is feltüntetendő. 

Csikvármegye  magánjavainak  igazgatósága. 
Csíkszereda, 1914. évi március hó I9-én. Dr. Csiky József, 

Helybeli látképes levelező lapok 
a legj Hiányosabb árban beszerezhetők 

Vákár L. könyvkereskedésében, Csíkszereda. 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tüdő- ós mellbetegsógeknél. enyhíti a ka-
tarust, megszünteti a fájdalmat  okozo köhögést. Torokgyuladást, 
rck<,ltséi;et ós gégebajoket megszüntet, valamint lázt, különösen jó 
batasii gyomorgörcs és kulik,, ellen. Gyógyhatású aranyér és altesti 
bántalmiikiiál, lisztitjii a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tést. kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas foguk,  szájhüznél, valamint 
»/. U--/I száj- ós fogbetegségek,  büffögés  ellen, megszünteti a száj ínf-'y  gyomortól eredó bűzt .lö lmtásu páutlikagilisztáuál. .Meggyógyít 
Ilim,len sebet, sebhelyt, orbáncot. láztól eredő hőlyagot, kelést, sze-
li,,, 1, , égosi sebeket, megfagyott  tcstronzeket, vart és kiütést. 
t ulliantalmak ellen kltünö ludásu. Minden háznál különösen influenza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
Írjunk : Thierry A. Őrangyal gyogytaranak Prograda, 

Rohitsch mellett. 
/1'  kis vagy 0 tiupla vagy 1 nagy sepiciulüveg  5 00 korona. 
Nagyobb rendoléseknol jelentekeny arengedmeny ! 

•y A. gyogyszeresz ogyodül valódi Centifolia-kenőcso 
- megszűntei vér,,,, igézést, láj.hihuas „,„.rációkat leggyak-j j r * H """«latos itye,ckágvus n'iknél fájó  emlék, reted*. ...„Mţemenvele. ellen. Orl.án.. teltört lábak, sebek •k csontszu. fekelyk,  illés, sz ,r»s lévé,, viu-ás vagy zu/ó itt .ebeknél kltűn, gyógyhatású szer. Idege,7test,Tel ivo-
vafai,  , a rák'eíí " " V ' karbunknlus, vajam i,l rak . II.•„. fer,.,;,  rotliajás, körOmgyülés, liőlvau 

,'Cint L""""11-"" t l , , í o r d l l ' ó fülfekvésnélf  vérkeléseln̂ I 
itaiiiiut klpália esetén csecsemőknél stl,. stb. kitünó hatása - mmmm-
,1,.,r T ° t '0 1""0" " » u«»»ot mellett kapható. 
I atő Torok Josset tervtárában, v.l.mint .» o r „ i i ; „ 6 „ « „ r . 
•b „ f  "" ";'"«• Koohro-iatcr Dtód.i, R^danó,,,, « S K S S t 

. « '• k-'fb'to.  Ai.ol nincs lerakat rendeljünk kSlvetleuül , 
°ritI"Kyal gyógyszertárából, Pregrada, Rohltiok mellett 

Nyomatott Vikit L. könyvnyomdáiban. CiiklMreds 


