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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

A mi mérlegünk s az — övék. 
Az országgyűlés uj korszakának kii 

szöbét Átléptük, s cz indító alkalom az 
elmélkedésre politikai helyzetünk és a 
konszideráeíó tanulságai fölött.  Össze 
foglaló  Ítéletet óhajtunk mondani az 
objektív látás elfogulatlanságával  arról, 
hogyan áll a kormány a a nemzeti munka 
párt politikai merlege ez idő szerint, és 
hogy áll az ellenzéké 1"? 

Nyugodtan állapithatjuk meg, hogy 
a mi mérlegünk aktiv az egész vonalon 

A Lukács-kabinet erős kézzel túrija 
a korniányruhat a külpolitika vizeinek 
mostani dagálya 3 a fokozódott  benső 
szükségletek hőáratnlatai közepette. — 
Állása az alkotmányos tenyezők bizal-
mából a lehető legszilárdabb: a korona 
kitüntető figyelemmel  fogadja  felelős 
magyar tanácsadóinak előterjesztéseit, 
8 a nemzeti munkapárt impozáns erejil 
tömör többsége kitartó aaszisztencziát 
szolgáltat a kormánynak a parlament 
mindkét házában. 

Ez a koncentrált bizalom a mult 
ülésszak eredményeinek megérett gyü-
mölcse. Fönn is, lenn is megelégedve 
látják az alkotmányos tényezők, hogy 
ez a kormány a lefolyt  évben a leg-
zavarosabb parlamenti helyzetnek mes-
tere tudott lenni, s az országgyűlést 
súlyos bonyadalmakból, az országot a 
leifordultság  veszedelmeiből szerencsé-
sen kivezérelte, diadalmasan az obstruk-
ció fölött. 

Hogy e belpolitikai sikernek törté-
neti jelentősége is van, azóta a kül-
politika helyzet alakulásaiból minden 
elfogulatlan  szemnek nyilvánvalóvá lett. 
Azt a komoly éa nehéz erőpróbát, mely 
alól monárchiánk raost jogos önérzettel 
8 méltósággal emelkedik ki a nemzet-
közi egyensúly javára, aligha állhattuk 
volua ily uyoraatékoaan, ha a véderő-
reform  ma is megoldatlan még a magyar 
törvényhozás a parlamenti anarchiában 
máig fulladozni  kénytelen. A mik e 
veszedelem elhárítására tavaly junius-
ban történtek, a külpolitikai események, 
az Ausztria-Magyarországra várt kor 
szakos elhatározások s ezek nemzet-
közi érvényesülése által a legfénye 
sebben igazolják. Államférfiúi  előrelátás 
intézte a tavalyi parlamentáris vissza-
hatás munkáját, hogy készületlenül, 
tehetetlen állapotban ne találjanak azok 
külső viharfelhőket,  melyek azóta való-
ban ol ia borították keleti horizontunkat. 

Monarchiánk erőteljes aktivitása a 

leghathatósabb bizonyíték, hogy u Lu-
kács kabinet s a nemzeti munkapárt 
politikai mérlege a lehető legaktívabb. 

De vannak erre nézve egyéb bizo-
nyító jeleuségek is, oviyek arra valla 
nak, iiogy ugy a parlamentben, mint 
künn uz országban u közbizalom ismét 
erÖ3 akczentusok közt áramlik a Lukács 
kormány felé.  Figyelemreméltó tünet, 
hogy a választójogi törvényhozás alatt 
kilépett munkapártiak visszatérése az 
anyapártba motu proprio megindult. Ez 
nemcsak a Lukács kabinet tekintélyének 
intakt voltát s a nemzeti munkapárt 
változatlan vonzó erejét jelenti, hanem 
a választóközöuség hangulata felöl  sem 
hagy fonu  semmi kétséget. 

Ez utóbbiról eléggé tájékoztatunk a 
vidéki municipiumok utolsó évnegyedes 
közgyűlésein törtéutek. Az ellenzék szé 
les akciót készült ott a kormány elleu 
indítani, bizalmatlansági nyilatkozatok 
provokálásával. De legutóbb is felstlit 
vele. M''g ismeretes ellenzéki multu 
megyékben is, a milyen Fejérraegye, 
a koalíció bizalmatlansági indítványa 
csúfosan  elbukott; másutt, miut például 
Somogyban, elő se merték azt az ellen-
zék korifeusai  terjeszteni, annyira kilá-
tástalau volt, hogy boldogulhassanak 
vele. 

Legteljesebb érvényességű bizonyí-
ték, valódi argumentum ad hominem, a 
Lukács-kormány ereje s termékeny 
aktivitása mellett az a gazdag munka-
program, melyet Lukács László tninisz 
terelnök az országgj iilős negyedik ülés-
szakára szánt 3 a munkapárt értekez-
letén a napokban ismertetett. A kormány 
feje  öntudatosan hal id a programm ér 
telmében azon a politikai ösvényen 
előre, melyet hivatalvállaláskor maga 
elé tűzött, feltartóztatni  nem eugedte 
magát átgondolt tei veiben, sem belső, 
sem külső nehézségek által. Az ország 
bizalma támogatja őt feladatában  s ö 
államférfiú  lelkiismeretséggel akar is, 
fog  is ennek a bizalomnak megfelelni. 

Ezért oly aktiv a kormány a a nem-
zeti munkapárt politikai mérlege minden 
irányban I 

Kéidés, hogy állanak ellenfeleink  a 
a koalíció vagy blokk mérlegével ? Ott 
ugyancsak minden a legszomorúbb pasz-
azivitáara vall. 

Hisz egész maguktartása, külső sze-
replésük is, teljesen passziv egy óv óta 
már. Erre részben önmaguk kárhoztat-
ták magukat önkéntesen, mikor tupasz-
talniok kellett, hogy destruktív politi-

kájukkal zsákutcába jutottak. De nagy-
rész jut belőle ama kényszerűségnek, 
melybe saját meddó lelkületek éa szét-
húzó temperamentumuk sodorta őket. 

Voltak az életben ismételve komoly 
helyzetek, mikor a szenvedőleges elleut-
álláa ia impozáns energia kifejtést  jelen-
tett. De a mi ellenzékünk paaszivitása 
uem jeleut egyebet elméleti pózolásnál, 
a gyakorlatban pedig indokolatlan ab 
azeuciáknál a erőnyilvánuláa helyett a 
tehetetlenség száualmas vergődésére 
vall. Ezt a lehetetlenséget persze kelle-
metlen módon fokozzák  a benső ellen-
tétek, az összeférhetetlen  elemek tneg-
haaonlása, a vezetők rivalitása, a veze-
tettek marakodása s teljes felfordultsága. 
Az impotenciáuak ezt a lázas lolyama-
tát szokták azok uz urak politikának 
tartani 3 ilyen politikával próbálták Ma-
gyarországot is megnyomorítani. Szeren-
csére ez utóbbi nem sikerült nekik s a 
feloszlási  folyamat,  mely uz ily „politi-
kával" vele jár, saját becses társasá-
gukra izolálódik. 

Az ország szánakozva nézi ezt a 
vergődést, de uem foglalkozik  vele to-
vább, uiert az idők komoly relácziói 
közepette egyéb, fontosabb  dolgai van-
uak, semhogy a magyar ellenzék ener-
válódási folyamatával  tüvődjék. 

A földmivelök uj nyugdíjtörvénye. 
Tudja talán már lapunk minden olvasója, 

hogy március hónap elsején lépett élethű az 
1111:2: VII. törvénycikk, mely azokuak, kikuek 
főfoglalkozásuk  a gazdálkodás, nyugdijat biz-
tosit, ha e törvény kedvezményeit felhasználják. 

Kz a törvény máris nagy népszerűségre 
tett szert. 

Akik tudják, hogy a gazdasági munkás-
pénztarnak mennyi szeretettel, lelkesedéssel 
kellett munkáját folytatnia,  hogy a kezdet ne-
hézségeit leküzdje, hogy ez áldásos intézmény-
nek a gazdanép bizalmát, annak saját haszuára, 
saját trdekében megnyerje, azok bizonyára 
csodálkozni fognak  az uj törvény gyors hódí-
tásán akkor is, ha annak természetes okát 
abban találják, hogy ez a törvény régi vágya-
kat vált valóra, öregségére rendes nyugdijat 
biztosit mindazoknak, akik ebbe a pénztárba 
belépnek. 

Azok, akik gyanakodással nem akartak el-
hinni, hogy a törvényhozás önzetlenül fárad 
az ö jólétükön, most sietuek a törvény ked-
veléseit biztosítani. S hogy e segítségre mily 
nagy okuk vau, azt a Néplap sorra azokkal 
a példákkal bizonyítja, amelyeket a napi élet 
tár föl. 

A gazdanép minden barátjának igaz örö-
mére, máris sietnek a földmivelök,  gazdasági 
cselédek biztosítani magukat a nyugdíjra. 

Krdekes, hogy a megyék közül a jelentke-
zők számával Pozsony megye vezet; mellette 
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Csanád, mindjárt jönnek utána : Sopron, Kejér. 
Torontál, Gyór, Vas, Hács, l'est, Somogy stb, 
megyék. 

Azt bizonyítja mindez, hogy Magyarorszag 
fóldmiveló  népe saját érdekeinek tudatára éb-
redt s nem idegenkedik már az újításoktól, ha 
azok hasznára vannak. 

De nagy és nemes feladat  vár itt még a 
nép önzetlen szellemi vezetőire: a jegyző, a 
tanitó. lelkész urak felvilágosítására.  Rájuk 
háramlik az a szép kötelesség, hogy senki tu-
datlan ne maradjon afelől,  hogy az uj törvény 
mit ad a gazdálkodó népnek, hogy esak a ke-
züket kell kinyújtani s megszabadulnak az 
öregségnek s a bármikor bekövetkező munka 
képtelenségek minden nyomorától. 

„Leszünk még magyarok!-' 
Irta: FÖLDES ZOLTÁN. 

— (Felolvasta május 3-án, Gyergyóremetén). — 
.Vagyunk még magyarok, 
Szomorún, titkou álmodók. 
Kik olykor-olykor összebújva 
Levetjük lelkünk álruháját. 
Megoldjuk nyelvünk bus bilincsét, 
S halk szárnyalású szóra nyílva. 
Beszélni kezdünk minmagunkról. 
Sok-százados sok szenvedésről 
ö elmondunk mindent, a mi fáj..." 

(Sajó  S.) 
Úgymond a költő. 
Mi pedig a lelkünkből Önként fölcsendülő 

megigazolással hagyjuk jóvá a komoly soro-
kat. Mert bús magyarok vagyunk mi igazán, 
akik „«irva vigadunk' és meghitt körben, 
maguukbassáílásunk istenáldotta perceiben a 
krónikáskönyvekre borulunk hangtalan zoko-
gással... Mert azokban a könyvekben, — bar 
minden sora legendás küzdelmekről, nagy 
magyarokról beszél, — sok fekete  betű, sok 
gyászos oldal akad. melyeknek olvastára ke-
serűség és fájdalom  könnyei hulldogálunk az 
Írásra. 

Talán voltak árulók, akik eladták a hazát? 
Vagy férfiak,  akik féríiatlan  gyöngeséggel állót 
tak a síkra, ahol oroszlánokra vártak?! Az 
első feltevés  igaz lehet; de a másik kérdesre 
nemmel felelünk,  mert minden lehetett a ma 
gyar, csak egy nera volt soha tés esküszünk, 
hogy: nera is lessz soha!) — gyáva I A ma-
gyar mindég vitéz és bátor nép volt és hős 
marad mindörökké! Árpád unokája, kurucok 
ivadéka, tizenhármak gyászolója; te bős ma-
radtál, hős vagy, és hós leszel, ha jön ismét 
a uagy idö... Ha jön ismét az „azt üzente", 
egy „diadalmas uj szabadság merészen zugó 
vihara" 1... (Sajó.) 

Nagy napok jöhetnek. Nemzetek tusájában 
országok semmisülhetnek meg és allaraok szü-
lethetnek. Ára az raimleg szent és bizonyos, 
hogy a robajló, száguldozó csatavészből a 
magyar csak győzedelmesen kerülhet eló. — 
Mert Nubia párduca nem adhatott életet nyul-
szivü epigonoknik! Vagy származhatnak-e a 

Dávidok ereiből futó  filiszteusok  ?... A egri 
nók dicső nevére! A nagy idö közeledtére 
viharjáró sasokká válnak a galambok isi... 

Fölmerül hát a kérdés, mi okozta akkor 
Mohácsot; miért veszett el a haza ügye Mohi-
pusztán ; és rai miatt bukott alá Kákóci csil-
laga a Majtény; sikon? Nera kell ide az ok-
nyomozó történettudósnak nagyszabású ké-
szültsége. Tulajdon magyar mivo'tunkba bele-
tekintve, megtaláljuk a nemzeti csapások 
egyetlen helyes magyarázatát. Vau ugyanis 
bennünk egy — mindennemű elleni-égnél ve-
szedelmesebb — jellemvonás. Az összetartás 
hiánya. Ha csupa félistenek  voltak volna is 
eleink egyszálig ; ha a Tétisz fiának  regebeli 
sérthetetlenségével rendelkezett volna is vala-
mennyi : a magyar ügy úgyis elveszett volna 
Mohácsnál, Majténynél, Világosnál... Mert a 
nagy katasztrófákat  iniudég megelőzte az 
egyenetlenkedés, a pártütés, a visszavonás. 

legfenyegetőbb  veszedelmek idején volt a 
legszembetűnőbb a s;:étzüllés, a közömbösség, 
u pártvillongás. 

A mi fajunk  drága faj.  Értékes — minden 
nemzetek fölött.  A magyar televényben arauy-
termő foganásoknak  föltételeit  helyezte el nz 
Isten goudos keze. A magyar elme pallérozat-
lauul is bámulatraméltót alkotott nem egy-
szer . S a fanyelű  bicska versenyre kelt a 
kényes Nyugat íiligran vésőivel... Nincs a 
a kulturának az a tere, uem létezik az egye 
temes hatadásnak azon áldott vetése, mely 
nem látta a művesek között a Középduna tu-
ráni urát És ha nem fejthette  ki mesébeillő, 
fölséges  képességeit, mert acélizmokkal ötvö 
zött karja a folyvást  lesbenálló törököt nyomta 
vissza keletre, okos főtől,  bölcs ajaktól gáncs 
nera érheti Igazságos Mátyás király udvara 
az európai közművelődés centruma. Haj, de 
„rossz szomszédság, török átok..." Jött az 
örökös harcok kora Bele-fogytunk,  beleszegé 
nyedtünk Nyúzat védelmébe... Lekötötték es 
elapasztották Hunor és Magor fiait  a folyton-
tartó fórgetegek. 

A r.emzet azonban diadallal állotta volna 
a szakadatlan vihart, s ,megfagyva  bár. de 
törve nem" élt volna e hazán. De a mi örök 
átkunk a válságos időkben rá ránehezedett a 
sorssujtotta népre és ha megülte a közéletet 
az a nagy fekete  madár, két sötét szárnyával, 
jöttek igen hamar, döbbenetesen, lesújtón a 
Mohácsok. A széthúzás, a megnemértés miatt... 
A szeretetlenség, a torzsalkodás, a hatalom-
vagy, a túlságos önbizalom és a szétzüllésnek 
más ezer oka, alkotja azt a nagy sötét szár-
nyat. melylyel a szertehuzás vészmadara mind-
egyre behoritotta a Tisza-Duna táját. 

Ez az, araiért sirva betűzgetjük a króniká-
kat. Ezért hullatjuk könnyeinket a babérko-
szorus múzsa füljegyzéseire.  E miatt szoron-
gatja belső valónkat mélységes búbánat, midőn 
feltűnnek  előttünk a nemzet történelmének* 
mozgóképei. Azok a hősöket teremtő, kevés 
örömmel és sok búval színezett, kritikus napok... 
Melyek tele voltak bátorsággal, tűzzel, el-
szántsággal — és elvégre mégis elnyomott 

sóhajtás hirdette halkan: Ítéletidő volt!... Mert 
a mint a Jelen is mutatja, a Sükri basák he-
roikus küzdelme, bár hősét a halhatatlanok 
közé magasztosítja: nem menti meg a nemze-
tet, mely hijjaval volt az összetartásnak, az 
egységességnek, a testvériségnek. Előbb-utóbb 
végső-pusztulás a széthúzó nemzetek sorsa, 
áldozza föl  bár magát száz Koszcinszkó Macie-
jovicnál!... 

Ámde elmélkedésünk közben érzett nagy 
szomorúságunk nem annyira a múltért, mint 
inkább a jelenért vau. És a jövendőért, mely 
a jblenre épül... Mert, iine, megvan ma is 
bennünk az ősi természet, arai előkészítette 
Mohácsot és a többit... Az energiák ssétfor-
gácaolása; a társadalmi különválás, a torzsal-
kodás és az ellentétek kiélesitése. Olyan a mai 
közélet, mint az elmegyógyintézet közösétke-
zöje, hol képzelt királyok és más jelesek ve-
szekszenek az elsőbbségért — és egymás nya-
kába öntik a forró  levest... Nincs összhang. 
Önfegyelmezés  szeretet, engedékenység. Sza-
kadékok tátougauak az osztályok között. Nem 
hidalja át azokat a fajközösség  tudata, mert 
nernzetiségüuk testvéries átérzése, a fajazo-
nosság boldog megértése helyett, miut valami 
indián törzsek, egymásnak rontunk. A jelszó: 
ma egyik ott marad I.. (Ábrányi.) 

A társadalmi élet sebei között ez a legér-
zékenyebb kelevény. A megnemértés. Aggódó 
honbzerelmünk, mint a sirály a háborgó ten-
gerek felett,  végigszáll a magyar földön,  de 
nyugalmat uem talál. Mindenütt békételenség, 
visszavonás és pártos türelmetlenség. A szel-
lők szárnyán kutató tekintet az aranykalászos 
runaságon is, a hófényben  ragyogó bércek tö-
vén is ott látja a sikongó, őrjöngő furiákat. 
A széthúzás, a szeretetlenség, a lenézés démo-
nait. Munkában állanak. Igen, munkában... és 
a nyüzsgő embercsoportok vadul, esztelenül 
rohannak egymás ellen. Testvér a testvérre : 
ra agyar a magyarra. 

Aki majd megírja a magyar jelenkor tör-
ténetét, kedve ellenére is pompás szatírát fog 
alkotni. Mert föl  kell jegyeznie, hogy atnig a 
nemzet külső ellenségre készült, azonegy idő-
ben itthon magunk között, ellenfelekként  hada-
koztunk... Meg kell írnia, hogy a levegő izzott 
a háborús sejtelmektől és ugyanakkor a ma-
gyar a magyarnak volt legnagyobb ellensége... 
Megemlítheti, mint jellemző részletecskét, hogy 
akadtak kereskedők, kik rövidebbre fogták  a 
singest, ha a vevő más pártállásu volt; a 
szabó „furulyává  szabta" a ruhát, ha a „kun-
csaft"  nem osztozott az ő nézeteiben és a 
piaci bájdús kofa  csak az igazhiten levőknek 
vette eló a nagy litrest. 

Mi szegény hazánknak minden időkben leg-
súlyosabb átka volt a széttagoltság és a kés-
hegyig vitt pártoRkodás. Azt kellene látnuuk, 
megért a nemzet, a sok viszály és azzal járó 
balszerencse után levonta a helyes tanulságot. 
Es a XX. százév magyarja összetart valamint 
a vert acél szilárd anyagának millió atomja, 
melyek egymásba fogódzva  adják törhetetlen 
damaszkuszi pengét. Avagy, miut a parányi 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Esetek. 

A nevek mellékesek, a hely sem fontos.  Csu-
pán annyit erre vonatkozólag, hogy nem Budapes-
tei! történt. Mert Budapesten nincsenek unalmas 
professzorok. 

Mondjuk tehát, valahol messze az Óperenciás 
tengertől volt egy egyetem, a melynek egyik tudós 
professzora  arról volt nevezetes, hogy már a puszta 
megjelenésével is ásitásra lelkesítette a hallgatóit. 
I)e a mikor aztán a prelekcióját megkezdette, ak-
kor már mindeu egyetemi polgár, aki csak benn 
volt a teremben, ott gubbaszkodott, akár csak n 
fán  a veréb a nagy ködben. Mikor pedig vége lett 
az órának, azt nem annyira a kerekded mondat be-
fejezés,  inint inkább a pedellus csengetése adta 
értésükre. Ez a csengetés többnyire ébresztő is 
volt egyszersmind. 

Egyszer az ilyen előadás alkalmával megtörtént, 
hogy egy igen jó módom és illedelmes egyetemi 
polgár délelőtti tizenegy órára még nem tudott a/, 
egyetemig eljutni és egy negyed órával elkésett. A 
tanár ur már megkezdte az előadást. Elkésett ba-
rátunk vagy öt percig ott tépelődött az ajtó előtt 
vájjon bemenjen-e, vagy távozzék? De aztán, leliil-
kerekedett benne a tudás vágya és még ezen télül 
a katalogus-olvasástól való félelem.  Ezért diszkré-
tül benyitotta az ajtót es óvatosan betoppant. A 
professzoror  uron kivid vagy tiz-tizenüt komor áb-
rázat meredt feléje.  Az ajtónyitás megzavarta a 

példás csendet. Az egyébként szelíd, jólelkű pro-
fesszor  szemrehányó hangon tordult feléje  : 

— Miért zavarja uraságod a tanítást ? Kérem, 
ez máskor elő ne forduljon.  Tessék pontosan ti-
zenegy órakor megjelenni. 

Itju barátunk vezekelt és tisztességtudóan 
exkuzálta magát: 

— Bocsánatot kérek, tanár ur, belátom, hogy 
hibáztam. Ne tessék haragudni, de bizony most 
megtörtént az velem, hogy elaludtam az időt és 
ezért elkéstem. 

Ezzel serényen bettlt a negyedik padba. A ta-
nár ur kiengesztelődve folytatta  az előadást. Elké-
sett barátunknak a diák-szomszédja pedig jó reg-
gelt 1 helyet ezt súgta a tűiébe: 

— Te svindler, miért fiillentettél  ? Hát te ott-
hon is szoktál aludni ? 

* 

\ alódi, hamisítatlan pesti élet. És szórói-szóra 
megtörtént. Egy uriuőnek néhány ezer korona meg-
takarított pénze v< lt Azon töpiengett, hogy mit 
csináljon a pénzével a melyet nem szándékozott 
három és egy negyed százalék mellett „gyümöl-
csöztetni". Ismerőseivel sokáig tanakodott a mér-
sékelt számú célszerűségek és ötletek felett.  Végre 
elég meggondolatlanul elfogadta  azt az ajánlatot, 
hogy vegyen meg a külvárosban egy mozit, mert 
az mostanában igazi aranybánya. 

Az érvelés nagyon meggyőző volt. Az elméket 
és a kedélyeket valósággal forradalmi  szellem do-
minálta. A régi elavult tormákat és irányzatokat 
lerombolják. A lelkek reneszánsza az uj, a meg-

váltó eszméket immár megteremtette. A Shakespeare-
kultusznak vége, helyébe jő a mozi, az uj kultura 
tömegmozgositó és levegőt tisztitó szélvihara. 

Az ügylet megtörtént. A külvárosban levő mozi 
uj gazdát kapott. Az úrinő első beült a kasszához 
és — vasárnap lé ven — várta a befektetés  első, 
dus kamatját. Jöttek is látogatók szép számmal. 
Többek közt egy emelkedett hangulatban levő elv-
társ, aki lefizette  a liusz fillért  és négy gyerme-
kével betódult. Az úriasszony méltatlankodott: 

— Kérem, busz fillér  egy személy után jár 
nekem, nem öt után. 

Az elvtárs : oda sem hallgatott, hanem elve-
gyült a belső tömegben. Ay úrinő próbálkozott 
utána sietui, de amikor azt latin, hogy tilta-
kozásának fél  perces időtartalma alatt vagy 
huszau betódultak ingyen, inkább lemondott a to-
vábbi akcióról. 

Máslel óra múlva a műsornak vége lett és a 
nyájas közönség kifelé  tódult. Az elvtárs azonban 
11 Q Í gy gyeikkel együtt elébe állott a pénztárnál 
ülő nőuck és haragosan megszólalt: 

— A miisor tíz ezámot igért és mnga csak 
kilencet mutogatott. 

Az úrinő a hangtól megrémülve, mentegetődzött. 
— Igen. Merttizediknek a szerkezete ma elromlott. 
Az elvtárs erre az urinöt szembeköpte és ezzel 

néhány szívélyes üdvözlés után négy gyerekével 
egyiltt eltávozott. 

Ez tört-'nt vasárnap. Hétfőn  már egy hirdetés 
jelezte, hogy egy kitűnő forgalmú  „aranybánya" 
családi okokból átadandó. 



1 . szám. S Z É K E L Y S É G 3-k oldal. 
nemes-korállnak egy célra működő ezernyi-
ezre, mely erős szigeteket teremt a hullám-
ostrom között, a végtelen vizén. Erós, hatal-
mas szirteket, a melyek védögyürükkol áthatol-
hatatlanul oltalmazzuk a nekizseudilló, gazdag 
réteket — és a dübörgő tengerre mosolyogva, 
villámtüztói edzve, uaptU/ben fürödve,  meg-
győzően intenek minden tengerhajóst össze-
tartásra, szeretetre... 

E helyet azonhau mit tapasztalunk ? Utal-
tunk rá az imént. Szakadás, visszavonás, a 
szeretettel ellentétes érzelmek... jellemzik a 
magyar közéletet a folyó  százévben. Még a 
példaszó igazvoltára is rácáfolt  az istenvédte 
nép : saját kárán tanul a magyar... Mert bi-
zony, a veszedelmes idók kiáltó tanulsága nem 
tette józanabbá, bölcsebbé a fajt.  Ma is a 
régi, ezerfelé  huzó magyarok vagyunk. 

Azaz nem is vagyunk talán igazi magya-
gyarok ?... Az elődök érzületében istenfényes 
elem ragyogott, mint az Ur sziue... Az öntu-
dat. Rákóczy kuruca, Bocskay hajdúja, vég-
várak katonája büszke volt magyarságára. Köz-
emberben és nemesben feunenlángadozott  a 
faji  önérzet A falusi  tűzhely s a tábortüzek 
fénye  mesebeli igézéssel gyullad ki előttem a 
messzeségben Ebben fényben  a valódi ha-
zaszeretet iangja ég... És von engem a bűbáj, 
a varázs... Magához édesget a tábortüzek ra-
gyogása... Im. már ott is vagyok Az elragad-
tatás Illés-szekere nem törődik az elmúlással; 
megérkezett a jelen embere a mult emberei 
közé, hogy ittasuljon meg a gyönyörtől a fér-
fiak  között!.. utt vagyok már. Itt... Piros bár-
sonysüveg a fejemeu,  szép selymes lódiugom, 
paripám, pisztolyom... Sirkautyu peng a csiz-
mámon. amint pajtásaimmal összeölelkezve 
járjuk a magyarost... Szól a vidám muzsikaszó, 
in:ijd a méla tárogató. — Ilej, csak ez az 
élet a magyarnak való!.. Most kimulatjuk ma-
gunkat ; jónehányszor megszorítjuk a csikó-
bőrös kulacs nyakát. Holnap pediglen míg) link 
németre, labancra. Holnapután pedig ünnepe-
lünk : szabad lesz a haza 1... 

Nagyszerű álmodás ! Sajnos, hogy álmodás. 
Szürke, gonosz, hitvány napokat élünk és az 
életiiukból hiányzik a jó szellőm... A küzdel-
mes, sötét élet kietlen és kopár. Mert az em-
berek világából odavan a felemelkedettség,  a 
létezés legnemesebb tartalmául kínálkozó esz-
mék kultusza. A rut, embertelun vivódás, mely 
nem néz sem jobbra, sem balra, csak a meg-
élhetésre, vagyonoáságra tör : az élet céljának 
magasabb szintjét elejti és megsemmisíti. A 
kor alant03 iránya tanítja, nincsen erkölcsi 
alap, az emberi tevékenység az anyagi szűk 
séghez képest igazodik. A nemzetiségek kiala-
kulása az élhetőségi érdekek kárára létesülő 
jogtalanság s továbbfejlesztése  merénylet a 
jollakui és élvezni vágyó emberiség ellen. Ezen 
eszmétlen „eszme" kezd uralkodui a világon 
Ez teszi oly reménytelenné a jövendőt. Mert 
hiszen, ha előtérbe lép az érdekharc, a földi 
boldogságáért rnegvivaadó általános háborúság 
zivatarja zudul a társadalomra, mi lesz a ha-
zával V Ha az összetartásnak e tökélétes csődje, 

bukása ránkszakadt, mi lesz a néppel, melyet 
eddigelé a csodatévő Isten védett V !.. 

Hogy a jó Isten megoltalmazza ezután is V 
Írva vagyon : „Cselekedjél férfiasan,  légy 
erős ós remélj az Urban !" (2ö. zsoltár, 14. v.) 
És ismét irva van: .Boldog nemzet, melynek 
Istene az Ur!" (32. zsoltár, 12. v. De a mi 
nemzetünk keserves napokra virrad... A mate-
rializmus terjedő uralma elsősorban az eszmé-
nyiség alapvető igazságát: az .Istent" igyeke-
zik mellőzni. Az Ó örök, szent Valóját vak-
merő tagadással sorolja a fikciók  közé. Kis-
Ijatáru tudással érvel a Végtelenség ellen... 
Es gyarapszik a egetvivó s -reg.. Ks ha igy 
van, reiuélhetjük-e, hogy a Szentlélek megvédi 
a nemzetet, melynek nem „Isfeue  az Ur". Mely 
nem .remél az Urban" — és nélkülözi a Tőle 
megszentelt erólyt?... Hol vagy István király, 
ki bölcsen és körültekiutóen alapoztad meg 
országodat? A Te neved tna már min áldott... 
Mi busák, .titkon álmodók" feléd  sóhajtozunk, 
néked panaszkodunk, gyászos öltözetben te-
előtted sirván... Hol vagy István király, nem 
látod a romlást, bomlást, bútól harmatozó 
mezeinket?... Nem látod a minket környező 
veszélyt?! — Őrtálló szellem, illesd meg a 
magyart sz^nt jobboddal, hogy az Ur szerete-
tében, a legmagasztosabb eszmék tiszteletében 
hasonlítsuk eleinkhez! Mert atyáink, — bár a 
magyarságnak eredendő bűne, a széthúzás, 
ővelük volt, — igen jó példát hagytak örökül. 
AZ eszraek müvelése. az emberi nemet emelő 
lények rajongó szerete, azuk a kedves fémjel-
zések, melyek felénk  ragyognak és felhívnak, 
keressük a régi, ós televénybeu az ezüstermést 
és a színaranyat. 

Mert színarany és term4sezü*t az az ezer-
szer kipróbált valláseszme és a hozzáfüződő 
eszm»nyiség... A megbecsülhetetlen értékessé-
gének legbiztosabb próbája, ha szemügyre-
vesszük. minő hatással van a közéletre az 
ellenkező irány. A spirituális elemekkel vég-
képp szakító, uj mozgalom kiveti a világol 
sarkaiból, de a pólusok ingadozása nem ke-
csegtet uj nyugvópontokon való megállapo-
dással... Összevisszaforog  a glóbns megzavart 
pályáján és sehogvsem akar bekövetkezni az 
ujformáju  rend... A társadalom vérző sebei 
gyarapodnak ; a gyűlölködés hihetetlen ará-
nyokat ölt; a fegyelemnek,  s bárminő elköte-
lezettségnek megfelelőu  viselkednie oly nehéz 
a szolgahaduak, mely maholnap rnitsem akar 
tudni a kötelességteljesítés ideálizmusáról... 
Kenyérharc folyik,  mely azérf  vált már-már 
türhetetlénué, mert az élni és élvezni akaró 
ember fölcsigázta  kívánalmait. A hitetlen ha 
landók ezermilliója igyekszik „kiélni" a gyö-
nyörnek arasznyi idejét, 3 a hallhatatlanul fej-
lődő tehnika és raífinalt  termelés nem képes 
lépést tartani a szaporasággal és a fékevesz-
tett vággyal. Ks a boldogságért vergődő világ 
nyomát vesziti, — teljességgel nyomát \e.szti 
..a kék madárnak"... Mert nem azon az erdőn 
keresik, ahol fészket  rakott. Az elszédítő fata 
morgana tikkasztó tájain hiába bolyongunk, 
—• a madárka nincs itt. 

Különben a vergődő, kizáróan egyéni bol-

dogulásért küzködő honfiaktól  keveset várhat 
a küzös nemzetérdek. Mert még inkább széle-
sednek a szakadékok... 

Szerencsere a baj még uein olyau nagy, 
hogy azon segiteni ne lehetne. Hisszük és re-
méljük, hogy a magyar nemzet fölépül  vesze-
delmes sebeiből. 

Vissza kell állitauunk az összetartásnak 
erköicsi alapjait... 

Meg kell értsük egymást. Át kell hidal-
nunk a társadalmi szakadékokat és felemet 
fővel,  nekipezsdülő érzossel álljunk a munka 
mellé. Építsük ki az egységes, öntudatos, erős 
Magyarországot, a mind egesz világon tisztelt, 
független  nemzeti államot! 

Forrong Európa. Kezd izzóvá lenni a talaj. 
L'ihet, hogy időnk sem lesz a fokozatos,  terv-
szerű tevékenységhez... De ha valóban itt is 
vihar, a munka első és legfőbb  frázisához  ma 
is eijuthatsz, jó magyarom! A munka kezdete : 
a megértés. A testvériség. És ez megleszen, 
mert meg kell lennie, ha magyarnak akar 
maradni a magyar! 

Zúg a horizon. A látóhatár peremén éjj-
sötet k selyük suhogtatják szárnyaikat... 

Vihar közeledik ?!... 
Akkor jönni fognak  a bátorság uj legendái!... 

Mert vitézségünkhöz ma sem fór  kétség... 
Tüzes, nekiszánt, rettenthetetlen csatakedvvel 
raegyüná a bús viharba. Hisszük, egy nagy 
összeroppanás után üdébben, dúsabban, teljes 
pompázásban virít ki a magyar szabadság fája!... 

Hát, hadd csak jöjjön a fergeteg!  Akkor 
mi, .szomorúk, némák, álmodók", Örvendeni 
foguuk,  hogy im itt az uj szabadság vihara 1 
Es eladdig a költővel sóhajtozunk : 

.Oh, Uram! hitet adj nekünk, 
Hogy születik még nsgy idő, 
S lehet még egyszer azt üzenni. 
Hogy bánatunkból felriadni, 
Yergödébüukból szárnyra kapni, 
Szabadságunkért harcba menni 
Leszünk még magyarok 1" (Sajó S.) 

Nagyfontosságú  rendeletet intézett a bel-
ügyminiszter valaiueönyi törvényhatósághoz 
a súlyos tuberkulózisban szenvedő betegek 
kötelező bejelentése és a lakásuk fertőtlení-
tése tárgyában. 

A miniszter a körrendeletben utal arra, 
hogy a tuberkulózis népirtó pusztításának gá-
tat vetni igyekvő állami és társadalmi együtt-
működés sikerének első feltétele  az, hogy az 
érdekelt nagyközönségnek a betegség igazi 
természetéről helyes tudomása legyen, mert 
csakis ugy lehet a védekező rendszabályokat 
belátással követni, ha ezek értelmét es célját 
az érdekeltek kellően fel  is tudjak fogni. 

A miniszter ennélfogva  elérkezettnek látja 
az időt arra, hogy a tuberkulózis és elsó sor-
ban ennek legveszedelmesebb nyilvánulása, a 
tüdővész ellen, amelynek ragályozó képessé-

A szókimondó uraság. 
— Mebetl kiáltja a konduktor és a budapesti 

gyorsvonat elindul az aranykalászos, az Istenáldotta 
Alföldre.  Egy másodosztályú fülkében  két régi. jó 
ismerős egészen véletlenül egymás mellé kerül és 
örülvén a szerencsének, elrendezgetik a csomagju-
kat. Az egyiknek a csomagja csupán egy esernyő 
és a gondosan becsomagolt villásreggeli. A másik 
nagy bőrönddel :utazik és a konduktor őrizetére 
és öntözésére bizza azt a gyönyörű szép csokrot, 
amelyet magával visz. Ezt az utóbbi utast nevez-
zük egyszerűen rajongónak, az esernyőset pedig a 
gorombának. Es mert goromba, természetesen egy-
szersmind szókimondó is. 

A kupébeli párbeszédet a rajongó kezdi meg, 
mert a mogorva inkább alkudni szeretne. 

A rajongó : Pompás, hogy együtt utazunk, ré-
gen láttalak. Valóban szerencsémnek tartom, hogy 
véletlenül összekerültem veled. 

A goromba: Ítészemről a szerencse. Akárcsak 
négylevelü lóherét találtam volua, olyan szeren-
csésnek érzem magamat. 

A rajongó : Hova utazol kedves barátom. 
A goromba : Megyek Erdélybe a csuzomot fü-

röszteni egy sóstóban. Pártolom a hazai fürdőket, 
mert külföldi  útra nem telik. 

A rajongó : Én pedig Debrecenbe utazom, leány-
kérőbe. Egy tekintélyes hizlalda tulajdonosának a 
leányát veszem el. A jövő hónapban talán már a 
lakzit is megtartjuk. 

A goromba : Jól teszed, legalább lesz sok na-
turáléd. Pesten úgyis drága a hus. 

A rajongó : Barátom, magasabb szempontból 
kell az ilyesmiről beszélni. A leány igen bájos, 
kedves és müveit. 

A goromba: Szóval ugy beszél franciául,  mint 
a viz. 

A rajongó: Mit. t'rannául? Érti az angol, az 
olasz nyelvet is. 

A goromba: I)e azért mégis csak a füstölt 
nyelv a fődolog. 

A rajongó : Barátom, ha látnád, még te is el-
ragadtatással szemlélnéd. Milyen karcsú, milyen 
sikkes, mennyi grace. min" szóbőség és gondolat-
gazdaság. Tudod, barátom, a házassigközvetitők 
mindig túloznak, amikor egy pártit ajánlanak. Ez 
érthető is, inert hiszen ők érdekeltek. De hid el, 
az éu közvetítőm még keveset mondóit róla. öt 
meglátni és megszeretni, egy és ugyanazon dolog. 
Nálam van az arcképe. Akarod látni? 

A goromba : Aludni akarok. 
Tíz perc szünet. A goromba végignyújtózik az 

egyik oldalon. A rajongó az arcképet előkeresi, azt 
csókolgatja, majd a note-/ét veszi elő és gondo-
latokba merülve ir valamit. 

Aztán leteszi a noteszt és ismét megszólal! 
A rajongó: Kérlek alássan, a budapesti na-

gyobb bankok a betétek ut <u mennyi kamatot fizet-
nek ezidőszerint ? 

A goromba : l.'gy tudom, hogy 3.15 százalékot. 
A rajongó : Egy szívességre kérlek, édes ba-

rátom. Én gyenge számoló vagyok, főleg  a tört-
számokkal nem tudok bánni. Légy olyan szives. 

számítsd ki én uekem, hogy harmincötezer korona 
tőkének mennyi az évi 3.15 százalék kamatja? 

A goromba: (gorombán) Ugyan, hagyj rtiár 
aludni és ne molesztálj engem tovább a te szív-
beli ügyeiddel! 

A hű vendég. 
Az „aulsehreiben* nevezetű hangzatos intéz-

mény hamisítatlan német volta dacára ősidők óta 
a legszélesebb népszerűségnek örvend a magyar 
bohém ifjúság  mindig nagyérvágyu, de mindig ke-
vés vágottdohányi köreiben. Az bizony ugy szo-
kott történni, hogy a nagyreményű bohém ifju  ki-
keres magának egy törzskávéházat, oda beköltözik, 
sut sokat fogyaszt  és eleinte pontosan hzet is 
mindennemű togyasztás után azouzal. — De csak 
eleinte, amig a hitel meg nem szilárdul. Akkor 
aztán elkezdődik az „aulsehreiben." Es ha a derék 
főpincér  már bemászott egy-két törintocska erejéig, 
akkor aztán szabad a vásár. A hitelt nem lehet 
beszüntetni, hogy az adós meg ne sértődjék és 
végleg ki ne maradjon a kávéházból. 

Az egyik budapesti nagykávéházban azonban 
már a kapucinerek. rántották és debreceniek oly 
őrületes tömegével tartoznak az egyik bolyhos, 
hogy az elkeseredett főpincér  jónak látta ráijeszteni. 

— Kedves X. ur — mondotta vidáman — 
a jövő héten remélem megkapom a pénzemet. Tudni-
illik más kávéházba megyek át. 

- - Sose busuljon öregem — felelte  ép oly 
vidáman a bolyhos — inkább én is átmegyek 
magával. 
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írét most már általában ismert dolognak kell 
tartani, erélyesebb rendszabályok életbelépte-
tésével szállunk sikra. 

Az állam és társadalom pénzügyi, köz 
egészségiig) i és közművelődési uszonyaira 
való tekintettel a miniszter a kérdés olyan 
megoldását tartja ez idó szerint helyénvaló-
nak. hogy az 18TU. évi XIV. törvénycikk ér-
telmében bejelentendő ragályos hetegsegek 
közé sorolja a tuberkulózist Ik, azonban a kö 
vetkező korlátozással: 

1. A bejelentés kötelező minden köz.-éj-
beu egyaránt, ha ttidősorvadásban, gegesnr-
vadásban. nyílt mirigy- es csonttuborkulózis-
ban szenvedő egyén elhal. 

2. Törvényhatósági és rendezett tanácsú 
városokban, járási székhelyekén és mindama 
községekben, amelyeknek közalkalmazási or-
vosuk van, a bejelentés kötelező halá'esete-
ken kivül akkor in, lia az 1. pontban felsorolt 
betegek lakást változtattak, vagy a lakásból 
a beteg kórházba vagy egyéb gyógyintézetbe 
távozik. 

3. A bejelentés kötelező továbbá, ha a 
nyílt tüdővészbdn, gégesorvadásban vagy mi-
rigy- és csonttuberkulózisban szenvedő b-.'tog 
a) másokkal együtt sürün lakott helyiségben 
társait veszélyezteti, b intézetekben, interná-
tusokban, szegényházakban, árvaházukban, 
penzióklian, hotelekben, stb. többekkel egyíH' 
lakik, egvlltt étkezik, vagy vendégfogadókban, 
kávéházakban, étkezőhely,s. gekbeu. t leliní-
szereket tartó üzlethelyiségekben és hasonló 
rendeltetési helyeken alkalm zva vau á akár 
közvetve, akár közvetlenül a tuberkulózis fej-
lesztése szempontjából környezetére veszedel-
mes, c) ha ilyen eset iskolákban fordul  elő, 
még pedig akár a tanszemélyzet, akár a ta-
nulók között. 

A bejelentések elrendelésén 1 és megtéte-
lénél az a szilárd alapelv irányadó, hogy 
minden bejelentés szükségképpen hatósági be-
avatkuzást von maga után. A rendelet erre 
vonatkozóan közli a miniszter intézkedéseit. 

A bejelentés után az illetékes hatóságnak 
intézkednie kell a szükséges fertőtlenítés  Iránt 
s a bozzátíitózoknt megfelelő  felvilágosítás-
ban és orvosi tanácsadásban kell részesíteni. 
Az eljáró orvos ismertető íüzettel is ellátja 
őket, különösen hangsúlyozva, hogy a beteg-
ség kezdeti szakában a gyógyulásra biztató 
kilátás van s igy különösen ügyeljenek a kez-
deti tünetekre s az orvos tanácsát vegyék 
igénybe. 

A bejelentésnek kettős a célja Egyfelől  a 
betegről való lehető gondoskodás és részére 
hatósági támogatás kieszközlése, másrészt pe-
dig a kellő orvosi útbaigazítással az egészsé-
gesek megóvása. Az orvosok tapintatos eljá-
rása és jóakaratú felvilágosítása  többet hasz-
nálhat minden kényszerintézkedésnél. 

H Í R E K . 
— Vármegye költségvetésé és 

az uj arvaszeki ülnöki állás. A 
belügyminiszter ieadîa a varmegye 1913. 
évi költségvetését, amelynek keretében 
rendszeresítette az uj ülnöki állást. 
Ezen álláson kivül rendszeresített még 
egy díjnoki állást is. Az ülnöki állás 
már inost azounal betölthető, ugy hogy 
a mennyiben a vármegye vezetősége 
igy határozná, az már a májusi köz-
gyűlésen betölthető lesz Ennek kap-
csán már itt megemlékezhetünk arról 
hogy az ülnöki állásra eddig a tiszti-
karból dr. Elthes Oyula reflektál,  aki-
nek megválasztása csaknem biztosra 
vehetó. 

— Kinevezés. Gyergyószentmiklósi Bit 
nefli  Sándor hadmérnöki főfelügyelő,  vezér-
őrnagyot a király altábornagygyá U"V>ízm ki 

— Uj állatorvos. Csikszer da városi ál 
latorvossá Weinhold Ágoston választatott meg. 

— Uj hittanarok. Dr. Lukács József 
gyergyószentmiklósi segédleik» sz, főgimnáziumi 
hittahár és Tódor László ditrói segédlelkész, 
a hittanári vizsgát Gyulafehérvárt  letették. 

— Hamarább lesz az önkéntes! vizsga. 
Az önkéntesek eddig az önkentesi év végén 
vizsgázták. Az uj vederótörvény azonban ugy 
intézte, hogy az az önkéntes iskola befejez'e 
után van. Az idén már az uj rendnek megfe-
lelően vizsgáznak az Önkéntesek s igy a jövő 
héten megkezdődik a vizsga. 

Megsemmisített községi bírói vá-
lasztások. A m. kir. közigazgatási bíróság a 
esikszentkirályi községi bírói választást meg-
semmisítette, a törvényhatósági bizottság által 
megsemmisített gyergyóbekási községi bitói 
választás megerősítés • iránti panaszt pedig el 
utasította, mi okból Csik.-zentkirályon és Bé-
káson már legközelebb uj biróválasztások 
lesznek. 

— Himlőoltások. Csíkszereda városában 
az idei himlőoltások a következő napokou fog-
nak megtartatni Csecsemők oltása t. é. má-
jus 25-én (I. e. 10 érakor a városháza tanács-
termében. Uióoltás > s ellenőrzés folyó  évi ju 
nius hó 1-én délelőtt 10 órakor ugyanott lesz. 
UjraoltáBok f.  évi 23-án d. e. 10 órakor az 
állami elemi iskola tantermében. Utóujraoltá-
Bok és ellenőrzés f.  é. május hó 30-án d. e. 
10 órakor ugyanott lesznek. 

— Vizsgalatok rendje a csiksomlyoi 
tanítóképzőben 1912 - 13. tanevbon. Má-
jus i(J, 21, a IV. évfolyam  rendes és magán-
tanulóinak osztály vizsgája, hittanból, nevelés 
tört., magyar irodalom és alkotmányt inból. 
Május 23-áu d. e. 8— 12-ig, d. u, 2—6 ig ren-
des és magánt. Írásbeli osztályképesitő vizs-
gálata a németből é.-: mennyiségtanból. M'.jus 
24—26-án IV évfolyam  rendes és magánt., 
gyakorlati «vizsgálata rajz, szépírás, z.'ne, kézi-
munka és tornából a végeredmény megálla-
pítása. Május 39, 30. 31-én a IV évfolyam 
rendesés magánt, szóbeli osztály képesítője : 
németből, mennyiségtanból természettan, egész-
ségtan és gazdaságtanból. Jun'us '2-án Írásbeli 
befejező  kép. vizsgálat 8—12 ig a neveléstan 
és magyarból. Junius 20. 21, 23-án szóbeli 
bef  kép és kántori vizsgálat. Junius 24 én 
a gyakorlóiskola vizsgálata. Junius 13. 14 én 
az 1 évfolyam  rendes és magánt, iiásbeli és 
zóbeli osztályvizsgálata. Junius 16. 17-én osz-

tály képesítő a II. évf.  rend»1® és magánt, a 
történelem és földrajzból  Ezután a rendes ta-
nulók osztályvizsgálata. Utána a magántanulók 
osztály vizsgálata az előbbi két tárgy kivéte-
lével minden tárgyból Junius 18—10 én a III 
évfolyam  rendes és magántanulóinak osztály-
képesítője a termesz';!rajz és vegytanból Ezután1 

a rendes tanulók osztályvizsgálata. Utána a 
magánt-.mu ok osztályvizsgálata minden tárgy-
ból a két eliVibi kivételével. Csiksoinlyó, 1913 
febr.  15-én. Az igazgatóság. 

— Hazasság. Dr. Ternovszki Jenő ma-
rosvásárhelyi orvos hétfőn  tartotta esküvőjét 
Hankó Klarikáv;.l, Hankó Antal gyógyszerész 
leányával, Karczfalván. 

— A honvédség köréből. Lahne Miksa 
őrnagy létszám felett  a brassói 24. honvéd 
gyalogezrednél, kiegészítő p irancsnok alezre-
dessé, Pap Ovidiu z és Binder Ottó honvéd 
gyalogezredben főhadnagyok  századosokká, a 
lovasságnál gyergyószeutmiklósi Gergely Mik-
lós alezredes ezredessé, cíikbánkfalvi  Keresztes 
Gyula és csikbánkfalvi  Keresztes Arthur fő-
hadnagyok századosokká léptek elö. 

— Katholikus statusgyülosi képvise-
lők választása Gróf  Mailáth Gusztáv Karoly 
erdélyi püspök az óv VIII. számú pásztorle-
velében közzéteszi azokat a rendelkezéseket, 
melyek az erdélyi római katholikus státus egy-
házi és világi kerületi képviselőinek választá-
séra vonatkoznak. A vegyes egyházi gyűlés-
nek tagja minden esperesi kerületből egy egy-
házi és két világi képviselő, azonkívül a több 
mint 5000 katholikus lakost számláló helysé 
gekből egy képviselő. A világi képviselőket 
közvetve, az egyhaziakat közvetlenül választ-
ják. A státusképviselők mandátuma hat évre 
terjed. 

— A gyergyószentmiklósi főgimná-
zium ópitt.se. A gyergyószentmiklósi főgim-
názium építésólvz legközelebb hozzá kezde-
nek. A megbízást hat pályázó közül Steiner 
József  és társa < g kapta meg. 

— A bókasi ut cpitcse. Kőszeghy László 
kir. mérnök hos-is betegségéből felgyógyul 
ván, hivatalát folyó  bó 1-én átvette és a bé-
kási ut épité.-rMi'ík folytatása  végett a hely-
színére már meg-'rkezett Az útépítést egyelőre 
két mérnök vezeti. 

— Sportclub alakulás Besvstorczén. 
Besztercei athletlkai es vivó club (B. A. V. C.) 
most alakult m- _ a sport- és közéleti férfiak-
ból válogatott elnöksége alatt. Elnök: Dr. 
Frits Béla kir ügyész, ügyvezető alelnök : gróf 
Logothetti Arisztid vm. Il-od aljegyző. Il-od 
alelnök : Dr. li m dek Aladár ügyvéd, főtitkár: 
Laurentzi Oszkár szolgabíró lettek. A club 
feladatául  a sportok gyakorlása mellett iársa 
daltni, kulturális kérdések megvalósítását is 
tUzte ki. 

— Pintér, Parlagi, egyetlen müvész-
estelye. Hiába, akit a mi közönségünk meg-
szeret es kegyeibe fogad,  azt uem egy hamar 
felejti  el. Kézen fekvő  példa rá Pintér Imre 
kicsiny gárdája, akiket minden évben a leg-
nagyobb szívességgel fogad  Csíkszereda intel-
ligens közönsége. Pintér vállalkozása s mű-
vészi programmja valóban méltó a támoga-
tásra, nem frivol,  nem trágár s a mellett mé-
gis eleitől végig mulattató, ép azért látja min-
den elsőrangú város színháza veudégül a leg-
nagyobb szeretettel mint Kassa, Eger, Miskolc, 
Kolozsvár, Brassó stb. ahol még a zenekarokba 
is potszéki ket kellete alkalmazni. Az egyetlen 
est, mely folyó  hó 16-áu Brassói estély ükkel 
kapcsolatosan lesz megtartva a Vigadóban 
csupa újdonságokkal lesz sorompóba a sikerért 
s a gazdag fehér  programmot olvasva biztosra 
vesszük, hogy ez ideu épen ugy mint tavaly 
zsúfolt  haz fog  tapsolni az iderándu'ó kis 
gárdának. A családi műsorból, mely szigorúan 
ragaszkodik ahhoz, hogy fiatal  uri leányok is 
végighallgathassák, kiemeljük a következő új-
donságokat : Az edes anyám. Sokszor ugy sze-
retnék sirui. Kávé és a kifli.  A leánykérés. 
Dai az asszonyokról. A Divat. Óriási! Óriási I 
Elseje. Debreceni egyetem. A gyűrű legendája: 
Dr. Kárpáthy legújabb dala. Magának írom 
ezt a levelet. Hol sir a gyerek? A jasz pri-
madona. Hogy lett Tisza eluök ? Ki lehet vá-
lasztó ? Az ideges postás kisasszony. Elkép-
zelni sem tudom. Három baka a határon. 
Háború 1 »sz. Uncsili Smuncsili: Az aranyeső-
ből. A mindenképen sikeresuek ígérkező estre 
ezuíon is felhívjuk  szórakozni vágyó közönsé-
günk figyelmét. 

— Ujabb földgáz  forrás  Magyarsaro-
son. Id. Pataky László nagybirtokos tanyáján 
mult hó 18-áu nagy mennyiségű földgázt  tar-
talmazó forrásra  akadtak. A nyomás 20—25 
köbmeter, vagyis naponta 30.35000 köbméter 
földgázra  lesz kilátás. 

— A belügyminiszter a kártyaklub-
bok ellen. A belügyminisztériumban szabály-
rendeletet dolgaztak ki a hazárd kártyaklubbok 
lehetetlenné tételére. Fájdalom azonban, c 
tisztogatást csak a fővárosi  kártyabariangokkal 
szemben szándékoznak alkalmazni, pedig nagy 
szükség volna rá, hogy a vidéki városokra is 
kiterjesszék a razziakat, mert emitt is az fo-
lyik kicsiben, atni ott nagyban. 

— Tízéves talalkozó. Mindazon osztály-
társaimat, akik még nem jelentkeztek, fölko-
rem: szíveskedjenek tartózkodási helyükről 
értesíteni. Szeretetteljes üdvözléssel: Földes 
Zoltán, áll. tanító, Gyergyóremetéu. 

— Földes Zoltán fényesen  sikerült esté-
jén a C< con. felülfizettek:  Midik István védő, 
50, Kiss Dénes védő 20. Mélik I. né, védőnő 
5. Molnár Károly 20, Nagy József  10. Kénossy 
Géza 1. Kábdobo Anna 1, Málnássy Geró 1, 
id. Kábdebo Antal 1, Zakariás Annuka 1, 
Miklós Ilonka 2, Puskás Tamásné 1, id. Balázs 
.lánosnó 5, dr. Rubin J. 2, Ambrus József  1, 
ifj.  Balázs J 1, ifj.  Puskás 5, Ambrus Dezső 
1. Puskás Antal 4, Dr. Elekes Márton 2, Sáska 
János 1, Ferenc Sándor 3, Szabó J 1, id. 
Lukács I. 1. Antal Mózes 1, Nóvák Gyula 2, 
N. N. 1, Özv. Kábdebó A.-né 1, Kábdebó 
Vidor 1, Kábdebó Imre 1, Zakariás József 
50 fii1.,  mely összeget ez uton nyugtázza a ren-
dezőség. 

I — Az ujonclét8zamemelés. Az ujabb 
ujonclétszámemelést a véderótörvény tizenhar-
madik szakaszához való novella formájában 
fogják  életbelóptetni. Az ujabb jutalék foko-
zatosan a létszám évenként való emelésből 
áll elö. Az illető törvényjavaslatot már legkö-
zelebb beterjesztik mind a két parlament elé. 
A tervezett létszámemelés nemcsak a közös 
hadseregre, hanem a két honvédségre is vonat-
kozik. A közös hadsereg ujonclétszáma a tör-
vény életbe léptetése után való harmadik esz-
tendőben 159 400 ember helyett 174.500 em-
bert fog  kitenni. 

— Tbnulmányi kirándulás. Gimnáziu-
munk III A. osztálya Borzsovay Béla osztály-
főnök  vezetése alatt Csató János, Buszek 
Gyu'a és Fülöp Elek tanárok támogatásával 
sikerült kirándulást rendezett e hó 4-én Gyi-
mestbe. A helyi nevezetességek megtekintése 
és néprajzi tanulmányok után a 48 személy-
ből álló csapatot Deáky Vidor vendéglős igazi 
magyaros vendégszeretettel teljesen díjtalanul 
vendégelte meg. Dr. Bágya Ödön, Szalay József, 
Tamás Gyula és Elthas Endre, mint a határszél 
elókelóbbjei. páratlan odaadással és előzkeny-
séggel támogatták a kirándulókat. A határszé-
len hatartnlan szeretettel fogadták  Ifjúsá-
gunkat. 
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— Felvétel a csíkszeredai közs. polg 
leányiskolával kapcsolatos internátus-
ban. - A V. K. M. 17444—1912. sz. a. jó-
váhagyott szabályzat értelmében a 20 tanulóra 
berendezett internátus célja elsősorban a vi-
déki intelligens esikmegyei székely szülök leá-
nyait egészségesen elhelyezni, a növendékeket 
szeretettel párosult uevelésbeu részesíteni, hogy 
azok hazafias,  vallásos, müveit, kötelességtudó, 
házias, magyar nőkké váljanak. Az internátus-
ban a lakást, fűtést,  világítást és nevelést a 
növendékek ingyen élvezik, az élelmezés költ-
ségeit — egy iskolai évre 360 koronát, mely 
összeg 36 koronás havi előleges részletekben 
fizetendő  — a szülők hordozzák. A felvételért 
folyamodó  tanulók kötelesek bélyegtelen írás-
beli kérésüket születési, iskolai bizonyitvány-
nyal felszerelve,  minden tanév végén, de leg-
későab julius 3-ig hó 3-ig a csíkszeredai köz-
ségi polgári leányiskola igazgatóságához be-
nyújtani. A benyújtott kéréseket az iskola 
tantestülete julius hó első felében  elbírálja. 
Az igy eszközölt felvételek  jóváhagyás végett 
a magánjavak igazgató-tanácsához terjesztet-
nek föl.  A fölvételnél  az internátus régi kifo-
gástalan magaviseletű, szorgalmú és előhala-
dást tánusitó tanulók előnyben részesülnek, 
az internátusba felveit  tanulókat egészségi 
szempontból a tanév elején az intézeti orvos 
megvizsgálja. Bentlakók csakis teljesen ép és 
egészséges tanu'ók lehetnék, — A felvett  ta-
nulók hat hétre terjedő haszuálati idó szerint 
minden szükséges fehérneművel  és ezen kivül 
minden időszaknak megfelelő  felső  ruházattal 
ellátandók. Minden tanuló külön ágyat, éjjeli 
szekrényt, ruhaszekrényt, dolgozóasztalt, szé-
ket, és könyvtartó fiókot  nyer. Az ágyakban 
csak ágyterítő lévén, ágyneműről a tanulók 
maguk ftartoznak  gondoskodni. Minden érték 
és pénzküldemény, tehát a tanulók zsebpénze 
is, az internátusi nevelő-tanítónő címére kül-
dendők. 

— Gyászrovat. Kömény Mária f.  hó 2-án 
20éves korában meghalt Gyergyószentmiklós ra. 

— id. Trohán József  75 éves korában folyó 
évi május hó 5-én meghalt Csikszenttamásou. 

— Ajánlott levelek a postaszekrény-
ben. Május elsejével lépett életbe a postának 
az az újítása, hogy az ajánlott küldeményeket 
ezentúl nem kell éppen a postahivataloknál 
föladni,  hanem egyszerűen be lehet dobni a 
levélgyűjtő-szekrénybe. Erre a célra a posta 
16 és 35 filléres  borítékokat hoz forgalomba. 
A borítékokra kivül a feladó  nevét is rá kell 
irni, aztán, ha a föladó  jelentkezik a gvüjtö 
postahivatalnál, ott rregkapja a föladásról 
szóló igazolványt. Ugyanúgy lehet ajánlottan 
küldeni lehet l̂evelezőlapokat, nyomtatványt 
és árumiutát îs. 

— Utjelzötáblák. Az Országos Automo-
bil Club megkereste Csikvármegye alispánját, 
útjelző táblák felállítása  végett. A kérésnek, 
mivel az az idegen forgalom  érdekében törté-
nik, rövideseu eleget tesznek. 

— Házasság. Dr. Olosz Péter székely udvar-
helyi ügyvéd f.  hó 12-én tartja esküvőjét (íáspár 
Irénnel, Székelyndvarhelyen. 

— Legelörondtartás. Kelmerült esetből 
kifolyólag  a napokban elvi döntést hozott a 
földmivelésügyi  miniszter, hogy a birtokossá^ 
szervezetlensége miatt a legelő rendtartás 
megalkotása sem halasztható el Ha a birto-
kosság szervezetlen, fegyelmi  felelősség  terhe 
alatt tartoznak a közs. elöljáróságok a rendtar-
tást végrehajtani. Azon birtokossági szervezet 
pedig, moly a rendtartás végrehajtását elmu 
lasztja, a hatóság által felfüggesztendő. 

Szám 1244-1913. ki 1-2 
Hlrdetmcuif. 

A m. királyi  honvédelmi  minisztérium 
33443112. 1913. sz. alatt  191314. tanévre  n 
rn. kir.  budapesti  állatorvosi  főiskolában 
hivatásos  honvéd  állatorvosi  tisztviselőkké 
való kiképzés  céljából  5, egyévi  önkéntessé 
még  fel  nem avatott  egyén  száméra  pályá-
zatot  hirdet. 

Pályázati  feltételek  a városi tanács lii 
vatalos  helyiségében  betekinthetök. 

Csíkszereda,  1913. április  hó Id  án. 
A városi tanács. 

Szára 1763-1913 . ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye, szépvizi járáshoz tar-

tozó, lemondás folytan  inegüresedeit 
szépvizi jegyzői Állásra pályázatot hir 
detek, s fölhívom  mindazokat, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy az 1900 
évi XX. t.-c. 3. §-ábati előirt miuőúté 
süket, továbbá eddigi alkalmaztatásukat 
igazoló okmányokkal felszerelt  pályá-
zati kéréseiket 1913 évi május 30 áig 
hozzám annál is iukább adják be, mert 
a később beérkezett kérvényeket figye-
lembe venni uem fogom. 
A községi jegyző javadalmazása a kő-

vetkező : 
1. Törzsfizetés  . . . 1600 korona. 
2. Iroda általány . . . 100 
3. Küldönc tartási átalány 240 
4. Lakbér . . . . 300 korona. 

Összesen : 2240 korona 
5. A magánmunkálatokért megyei 

szabályrendeletben megállapított dijak. 
A választás napját később fogom 

kitűzni. 
Szépviz, 1913. évi május hó 9-én. 

D r . M á r t o n L á s z l ó , 
főszolgabíró. 

ALKALMI BUTORVETELT AJANL 
SZÉKELY ÉS RÉTI 

BÚTORGYÁRA 
M AROSVÁSÁRHELY -BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t H á l ó s z o b a t s r e n -

d e z é a e k t o i l e t t a l m á r 
4 0 0 I - r O K O i T ^ í L É I S T . 

H i t e l k e p e s e g y é n e k n e k á r f e l e m e -
l é s n é l k ü l r é s z l e t f i z e t é s r e  is. 

Ó r i á s i v a l a s z t é k a m e r i k a i 
i r o i l a b e r e n d e z é s e k b e n , 
v a s - é s r é z b u t o r o k , sző-
n y e g e k , f ü g g ö n y ö k  é s 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

K E L E N G Y É K B E N 

LegjcMi siiiiiiiíiirl l l i l f i e i  részére itlklliilitlíllei' 
Ó v a k o d j u n i t a ; u t á n z a t o k t ó l ! T i i r y . v é d v e . 
C S O D Á S . G Y O R S E S B I Z T O S H A T A S U . 

A NŐI SZÉPSÉG 
elérésére, tökéletesítésére és fontaitására  leg-
kitűnőbb és legbizt o3ubb a vegytiszta, sem 
higanyt, sem ólmot uem tartalmazó, teljesen 
ártalmatlan, minden gyógyszertárban, drogé-
riábau és illatszer-kereskedésben k a p h a t ó 

FÖLDES FELE = = = 

A R 6 I rSzAPPAN 
Ezen világhírű arckenőcs eltávolít szeplőt, m&j-
foltot,  pattanást, mi eszert és más miudeu bőr-
bajt, sót ráncokat, hiiulóhelyeket is, az arcot 
fehérré,  simává és (ldüvé varázsolja: Ara: kis 
tógely 1 kor., nagy 2 kor. Margit hölgypor 
(3 fole  sziuboni 1.20 kor. Margit szappan 
70 fltl.,  Margit fogpop  (Zahnpasta) 1 kor 
Margit arcviz 1 kor. Postán utánvétellel vagy 
apéuz előzetes beküldése utáu kübli a készítő : 

FÖLDES KELEMEN o ó i p r e s z . ARAD. 
Fölerakat Csíkszeredában: Gozsy Ár-
pád és Orbán János-féle gyógyszertár. 

• • • • 

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

0 ö 

Elvállal mindennemű könyvnyomdai munkákat, u. 111.: báli meghívókat, 
falragaszokat, eljegyzési kártyákat, esküvői meghívókat, gyászlapokat, 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratokat. Nagy raktár egyházi, ügyvédi és 
községi nyomtatványokból. Szép választék finom irodai fehér-, fogalmi és 
miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírok és borítékok, gyászszegélyü, 
és más színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint finom irodai 
Anthracyn, kék, piros és zöld ténta. tusok, kitűnő pecsétviaszok, írónők, 
tollak, tollszárak, törlőgumik, iskolai füzetek, rajzeszközök, hegedűk és 
hegedüvonók, hurok, rajzpapirok, rajzfüzetek, körzők stb. cikkekben. 

& & 
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Szám 135511913. ki.  2 - 2 

Hirdetmény. 
A hadsereg  katonai  akadéminbun  és 

reáliskoláiban  a jő  vă 191:1,14. iskolai  év 
kezdetén  magyar honos Ujak  részére  összo-
sen 192 hely  fog  rendelkezésre  állani. 

Pályázati  felvételeket  h városi tanács 
nál  hivatalos  órák alatt  be lehet  tekinteni. 

Csíkszereda,  1913. április  hó 19-én. 
A városi tanács. 

Sz. 1891 —1913. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászonalcsilci járásá 

hau Tusnád (Ujtusnád, Tusnádfürdőj 
Verebes, Csatószeg, Csillssenlsimon, 
Csikszentirare és Csikszentkicály kőzné 
gekböl Csikszeutsimon Bzékhelylyel a!a 
kitott közegészségügyi körben ürese-
désben lévő körorvosi állasra pályáza-
tot hirdetek s felhívom  mindazokat, kik 
ezen állast elnyerni óliajtják, hogy az 
1908 évi XXXVIII, t. c. 7. f  ában elő-
irt képesítésüket s eddigi alkalmazta-
tásukat igazoló okmányokkal fölszerelt 
kérvényüket hozzám folyó  evi juuius 
hó 18 ig annyival inkább adják be, 
mert a határidő után érkező kéréseket, 
figyelembe  nem veszem, A kürorvos ja-
vadalmazása az 1908 évi XXXVIII, t. e 
10, 15,17, 11, 22, 23. és 2«. § ban fog-
laltakhoz képest 1000 koroua kezdő 
fizetésből  és 800 koronáig terjedő 
200—200 korona kóipótlékából áll. 
Lakásbérét, fuvardiját,  rendelési láto-
gatási, műtéti s hivatalos kiszállásának 
idejét a jóváhagyás alatt levő várme-
gyei szabályrendelet állapítja meg. A 
megválasztandó körorvosnak kilátása 
van arra, hogy a munkásbiztositó pénz-
tárral szerződéses viszonyba jut. 

Csikszentmárton, 1913. évi április 
hó 17 én. 

Bartalis ngost, 
főszolgabíró. 

Sz._ 1890-1913. 3-3 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászonalcsiki járásá-

ban Kászonaltiz székhelylyel, Kászon 
altiz, Kászoufeltiz,  Kászonitnpér, Kászon-
jakabfalva  (kászoni fürdő)  és Kászon 
ujfalu  községekből álló közegészségügyi 
körben üresedésben lévő körorvosi ál-
lásra. pályázatot hirdetek s felhívom 
mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1908 évi XXXVIII, 
t. c. 7. § ban előirt képesítésüket s 
eddigi alkalmaztatásukat Igazoló okmá 
nyakkal fölszerelt  kérvényüket hozzám 
folyó  evi juuius hó 15 ig adják be 
annyival inkább, mert a később érkező 
kérvényeket figyelembe  nem veszem 
A köi-orvos javadalmazása az 1908. évi 
XXXVIII, t. c. 10, 15, 17, 21, 22. 23 
és 26. §-ban foglaltakhoz  képest 1000 
korona kezdő fizetésből  s 800 koronáig 
terjedő 200—200 korona kórpóilékból 
áll. Lakásbérét, fuvardiját,  rendelési,-
látogatási és működési dijait s hivata-
los kiszállásának idejét a jóváhagyás 
alatt levő vármegyei szabály-rendidet 
állapítja meg. A körorvos részére kézi 
gyógy tán engedélyeztetni fog.  A mun-
kásbiztositó pénztártól a körorvos ja 
vadalxuazása évi 600 koroua. 

Csikszentmárton, 1913. évi április 
hó 17-én. 

Bartalis Ágost, 
főszolgabíró. 

VENDÉ6L0ST 
keresünk a tusnádfürdői 

SCH WEIZ 
éttermének vezetésére 

Bővebb felvilágosítást  szívességből nd: 

i l o e r t i n i 
l ga ig :a t í , T u s n á i f ü t c l 6 . 

A csíkszeredai állandó 

E d i s o n Mozgószinházban 
minden vasárnap ús 
szerdán szenzációs 
előadás, teljesen uj és 
változatos műsorral. 

© ~ 
TJríráresei teiemtt Tétjegy. 

óvakodjunk ti'ti'ktelen 
utánzatoktól ! 

Kinek drága az egészsége 
és péuzét nem akarja hiábavaló dolgokra kidobni, az saját érdeké-
ben cselekszik, ha legalább egyszer-kétszer kipróbálja a világhiríl 

Oroszlán Menthol S ó s b o r s z e s z t 
a háziszerek királyát. 

Kapható 44 flll.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. 
Főelárusitás: 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 
az „ATTILAHOZ". 

Csikszentmártonban é s Tusnádfúrdőn. 
Csuz, köszvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldalsznrás, keresztesontíájás, dcrékohlal- vagy 
hátfájás,  izom-, és inbántalmak, kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, 
továbbá hiilés, megfázás,  vagy léghuzamból származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán 
Menthol Sósborszesz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést uem tűri, ugy borogatást 
alkalmazunk. Fogfájás,  fejfájás,  fejszaggatás,  hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 
általános gyengeség eseteiben kincscsel ér fel  a valódi Oroszlán Meuthol Sósborszesz. 
Torokfájás,  rekedtség, gégehurut, inHuenza nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán 
Menthol Sósbors/eszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más 

esetekben is kitűnő sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sósborszesz használva. 
Minden egyes üveghez bő használati utasitás van mellékelve Sok ezer hálairat tanúsko-

dik róla, hogy az Oroszláu Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. 
39—52 
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ŐSZI TRÁGYÁZÁS! 

T H O M f l S S A L f l K 
A legjobb és legolcsóbb foszforsavas  műtrágya! Óvakodjunk a hamisításoktól 
Csak akkor valódi, ha ilyen zsákba van és eredeti ólomzár van rajta. 
Minden zsák t a r t a l o m j e g y z é k k e l van e l l a t v a ! 
3 20 KALMÁR VILMOS 
a Thomaspliosphatfabriken  Berlin, v e zórkóp vis el ö j e 

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 49. 
Különösen a jelenlegi rendkivül olcsó árakra figyelmeztetjük  a vásárlókat. 

Hirdetések f e l v é t e t n e k  a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

•welt minden létező háziszert felülmúl. é 1878. ó t a ! 
A VALÓPICENTIFOLIA-KENÖCS ( e z e l ő t t ú g y n e v e z e t t o s o d a k e n ö c s ) 
WST- E R E J E É S H A T Á S A . : 

Meg-ikadályoz s megszüntet vérmérgezést. Operációkat tesz 
feleslegemé,  llasznál szoptatós nőknél, tejmeginditásnál s 
emlő megkeményedés elleu. Orbánc -s bárminemű oluvult báu-
talniaknál, sebes és foltőrt  lábaknál, seneknél, dagadt lábuk-
nál, csont szú nál is, kurd-, szúrt-, lőtt-, vágott-, zttaott sebek-
nél, idegen testek eltávolítására mint: üveg, szálka, por. serét, 
tüske stb. mindenféle  dagaoatnál, fekélynél,  kiuövesnél kar-
bunkulusnál, képződéseknél, épp igv ráknál továbbá féregnél 
vagy rothadásijai, menés által feltört  lábaknál, bármely 
é&C9Í sebne!, elfagyott  testrészeknél, hosszú betegségeknél 

előforduló  fülf.  kvósnél, nyak daganat oknál, vérkelésoknél, fülfolyásnál,  Mindenütt ismert 
valamint kipálUn ellen gyermekeknél stb. kiváló és biztos gyógyhatású- .... . .. 
Két doboznál kisebb rendelés nem lesz szállítva. Szétküldés utánvéttől, vagy e g y « d u l valódi 
a pénz előzetes beküldése ellenében. Két tégely ára K 360 Nagyobb ren- balzsam 12/2 vagy 

déléinél jelentékeny árengedmény. • e/i vagy 1 családi 
Budapesten kapható: Török .József  gyógyszertárában s a legtöbb gyógy- uti üveg K 5 00. 
tárban. Nagyi.m, kápható Thalmayer os Seltz, Kochmeister utódal ós 
Radanovlts Testvérek drogériákban Budapesten. - Ahol n i n c s I e ra k at, ott rendeljünk 
THIERRY A Örangyal-gyogyszertárábol PREGRADA (Rohitsch-Sauerb runn mellett). 

Laptulajdoiios: Dr. GAAL ENDRE. Nyomatott Vitái L. kiinyvnyoodijibui, Caikszereda, 


