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Magjalanlk minden r u l i i i p 

A szomszéd vármegye 
letörülte magáról azt a szégyenbélyeget, amelyet 
az önkény, az erőszak és megtévesztés ejtett 
rajta a legutóbbi országos képviselőválasztások 
alkalmával. 

Belátta maga a kormány is, hogy az a 
ssamérnntlen sok visszaelás, amely alkalmas 
volt a majdnem 100 százalékos székely vár-
megye akaratnyilvánításának meghamisítására, 
nem maradhat restitutio la integruin nélkül. 
És valób&n a népakarat meghamisításával tnttn 
dátumhoz jutott képviselő lemondani kénysze-
rült s igy a vármegye lakósságának lehetőség 
adatott igazi akaratának megnyilvánitására. 

Az uj választás május hó 27 én zajlott le 
s az eredmény 80 százalékot meghaladó több-
ség a magyarpárt javára. 

Nem az a fontos,  hogy a magyarpárt egy 
mandátumot nyert s Abrudbányai Ede bekerült 
a parlamentbe, hanem az a fon'oa,  hogy Odorheiu 
Udvarhely  megye székely  lakossága  fajához 
való ragaszkodásának  kétségtelen  bizonyité 
kát  szolgáltatta. 

Nekünk magyar nípkieebbségnek be kell 
látnunk, tudomásul kell vennünk, hogy a ma-
gyarpárt tu'ajdonképpen nem is politikai párt, 
hanem a romániai magyar nép reprezen:átiv 
képviselete, amelynek egyetlen célja: a romá-
niai magyarság gazdasági  és  kulturális  érde-
keinek megvédése  és  kiépítése. 

A magyarpárt, mint az itt élő magyars&g 
IkCpt igbiúiu Viö£c»f,OS  üOliíib át ners CjiciiiLtt 
és nem is csinál. A magyarpárt programjában 
a politika caak szükségszerű függvénye  annak 
a küzdelemnek, amelyet a népfaj  gazdasági és 
kulturális érvényesüléséért a többségi neppel 
szemben kénytelen folytatni.  Minden kormány-
nak tehát az lenne a kötelessége és gavalléros 
gesztusa, ha a gyengébb fél  jogát ^elismerve 
az élethez, nemcsak nem engedné mrg a kisebb 
ségi népakarat elnyomását, vagy éppen meg-
hamisítását, hanem egyenesen támogatná a 
kisebbségeket érdekképviseleti rendszerük 
egészséges kialakításában. Románia kormányai 
nak fp  ugy nincs szüksége azon neháry man 
dá umra, amit az itt élő magyarság szabad meg-
nyilatkozása jelent, mint ahugy nincs szüksége 
a román népnek arra, hogy a kisebbségi né 
pekbe belefojtsa  a Ezót éB lehetetlenné legye 
számunkra az élet jogát. 

A helyes kormányzati érzék tisztában kell, 
hogy legyen azon mandátumok erkölcsi  érté-
kével, amelyeket a nem román népfajok  szállí-
tanak a kormány számára. Tudja azt minden 
államférfiú,  hogy az a mandátum, amely egy 
nép fajárulásából  született meg, a legnagyobb 
erkölcsi  bizonyítvány a faj  degeneráiására, 
elkorcsosultságára s e szerint is ériékeli a 
faj  jellemét. 

A vér sohasem tagadhatja meg magát. Az 
a gyermek, aki felemeli  szentségtörő kezét 
tulajdon apjára és anyjára, utálatot és undort 
kelt minden jóérzésű emberben. Iiyen undor és 
ilyen utálat fogja  el az embert akkor is, mikor 
valaki a faját  megtagadja és faja  ellen emeli 
fel  szentségtörő szavát. 

Maradjon meg mindenki annak, aminek az 
Isten teremtette. Senki se kívánja el a másét, 
de mindenki ragaszkodjék a magáéhoz. 

Lehet, hogy ez az ut tövises és kevés 
rózsát terem e világi életben, de irva van, 
hogy a kiket az Isten szeret — erősen meg 
szokta próbálni. Az is irva van, hogy minden 
bün és káromlás megbocsáttatik az emberek-
nek, de a lelkiismeret  ellen való káromlás 
nem bocsáttatik meg. „És valaki  szóland  az 
embernek Fia  ellen,  megbocsáttatik  néki,  de 

valaki  szóland  a Szentlélek  (lelkiismeret) 
ellen,  nem bocsáttatik  neg néki  sem e vilá-
gon, sem a másikon." 

Az udvarhelyi váldtztás legyen példa ne-
künk csíkiaknak is, akiknek soraiban sokan 
vannak a fajárulók,  a lelkiismeaetf  «Jti®nők. 

A legutóbbi választás megdöbbentő képet 
mutatott a csiki székelység eltévolyedésérői. 
S ha nem vigasztalna az a tudat, hogy a vár-
megye 42462 összeirt választójából, több mint 
20.000 választó nem nyilatkozott meg s hogy 
a megtévelyedettek száma alig V. ét teszi ki 
a vármegye választópolgárainak, — sírnunk és 
zokogni kellene a faji  öntudat eme degenerált 
sága miatt... Igy azonban reméijük, hogy a jobb 
lelkiismeret felebred  és negerteti az eltéveiye-
dettekkel is azt, hogy magyar becsületbeli köte-
lesség a fajtánkhoz  va;ó törhetetlen ragasz-
kodás. 

Meg kell értenie a romániai magyarság-
nak, hogy a mttgy&rpár hoz szívvel, lélekkel 
ragaszkodnia keli, mert ?z a mi élni akurásunk-
nak, kui urális es gaîdi sági céljainknak kife-
jezője. Ez a párt  a migyarok  pártja.  Abba 
mindenkinek beíe kell artoznia, aki magyar 
nak szüietett s aki nen akar saját fajának 
gyilkosa lenni. 

Udvarhelymegye letörülte a gyalázatot, 
amely rajta eseít. Most u j unk csíkiakon a sor, 
hogy jóvátegyük azt a tubát, amit önmaguuk 
ellen elkövettünk. 

A közelgő któigazgt tási választások kitűnő 
alkalc ui «zolg '̂n: k e.r. , hogy megmutassuk 
érettségünket és életrevalóságunkat. B válasz-
tásokon ne legyen politika csak magyar élni 
akarás a kuliura és jóiét jegyében. Toljuk 
félre  hát u unkból a politikai iparlovagokat s 
ne adjunk többé lehetőséget, hogy testünkön 
rákfene  módjára élősködjenek a legsötétebb 
lelkű konjuktura lovagok. TiBztalelkü, önzetlen, 
becsületes embereket kell a községek élére 
állítani, akik előtt csak egy cél szabad lebeg-
jen: a község  kulturális,  közegészségi  és 
gazdasági  jóléte.  Ezt akarja a magyarok parija. 
Eat kell, hogy akarja minden jóérzésű ember, 
aki híve a haladásnak,  a békének  és  közéleti 
konszolidációnak.  K.. 

Az Odorheiu—udvarhelyi választás 
tanulsága Csikmegyére. 

Mult vasárnap, május hó 27-én feszült 
figyelemmel  fordu  t Csikvármegye népe is az 
udvarhelymogyei magyarság felé.  Ezen a napon 
képviselőt választolt Odorheiu-Udvarhely, egy 
lemondás folytán  megüresedett képviselői man-
dátumra. 

A képviselőségért három párt küzdött, a 
Magyarpárt, az úgynevezett „Magyar kisgazda 
pán" és a Junian kamatellenes párt. 

A választást förtelmes  piszkolódás előzte 
meg a hirhedt kisgazdapárt részéről. Hateken 
keresztül ömlött a mocskolódáa a Magyar Párt 
felé  s a mi fájdalmas  magyar emberek részé-
ről. Fájt az ember szemének végig olvasni azt 
a határtalan gyűlöletet, amely megnyilvánult 
egyes „magyarok" részéről s amelyet már az 
Odorheiu—udvarhelyi román sajtó is a meg-
botránkozás hangjával kellett leintsen. 

A küzdelemben való ez az uiszéli hang és 
választási Ezennytenger nem ismeretlen Csik-
vármegye népe előtt Bem. A „magyar kisgazda 
párt" és az abba belekeveredett jobb érzésű 
magyar emberek örök szégyenére felhurcoltáh 
a legutóbbi nemzeti parasztpárti választások 
idején ebbe a vármegyébe is ezt a hangot. 
Végig kellett maguknak is hallgassák egyik 
népgyűlésen László Araold kétes multu sajtó-

főnöküknek  egy olyan beszédét, ame'ynek gya-
lázatos mocskolódásától leszédült a „kisgazda-
párt" csiki vezérkara is a csíkszeredai köz-
birtokossági gyülésterem színpadjáról, ahonnan 
Dr. Boila Zakariás nemzeti parasztpárti jelölt 
is szaladva menekült el. Nem birta azt a ten-
ger szemetet s azt A tipikus nagyszájú szónoki 
modort, amelyet a kisgazdapárt jóvoltából Csik-
megyében is felhurcoltak. 

Most olvassuk az Odorheiu—udvarhelyi 
választásokra kiadott s címünkre is megküldött 
„kisgazdapártot" támogató propaganda Bajtd 
nagy elkeseredését arról, hogy a pártjuknak 
emiitett sajtófőnöke  a nemzeti parasztpárti kor-
mánytól akkoriban a Magyarpárt gyaláz&sára 
kiutalt 300.000 lejjel egyszerűen elszökött. 

Most láthatják azok a csiki magyar embe-
rek, hogy hová vegyültek és kikkel kerültek 
össze. Ha megnézik az Odorheiu—Udvarhely 
megyében most lefolyt  „kisgazdapárti" munkát, 
akkor remélhetőleg egyszer s mindenkorra el-
ment a kedvük attól, hogy az életben még 
egyszer idehozzák ennek a szomorú és a 
Magyarpárt egységének megbontására felbérelt, 
mindenre kapható vállalkozást. 

Hála Odorheiu—Udvarhely vármegye derék 
magyarságának, hogy a mult vasárnapi válasz-
táson 80 százalékos többséggel agyonütötte ott 
ezt a veszélyes „kisgazdapárti" akarnokosko-
dást. A maguk javára cselekedtek, a maguk 
nyugalmát és tekintélyét azolgálják azzal, ha 
összetartó egysegükkel megakadályozzák azt, 
hogy oda a lábát betehesse a jövőben ez az 
egyéni érvényesülésüket támogató és elég hang-
zatos címet választott „kisgazdapárt". 

A mult, a múlté. Hogy mi történt e téren 
nálunk ezelőtt, ne bolygassuk. De kérünk min-
denkit, aki egyszer megtévedt, hogy vessen 
Bzámot magával és vessen számot annak a 
törekvésnek komolyságával is ahová elsodró-
dott. Tessék megnézni, hogy egy vármegyére 
milyen kalandorokat képes rászabadítani egy-
két jó hiszemü bennszülött magyar gyökerének 
csak a feltételezése  is. Tessék meglátni, hogy 
a L'lszló-féle  sajtófőnökök  egész raja száll és 
csap le vármegyéinkre az ő nyomaikban. 

Mi nem tételezzük fel,  hogy csiki magyar-
jainkat rosszhiszemű gyűlölet állítaná szembe 
a Magyaipárttal. A veszedelem azonban nem 
bennük van, hanem abban a mindenre vállal-
kozó világjárókban, akiknek hadát behurcolják 
közénk, akikkel vezéreink elnépszerütlenitéBére 
elmondhatnak olyan szörnyűségeket, amelyeket 
végig hallgatni is bűn, akikkel behurcolják 
közénk az egyenetlenséget, a testvér harcot, 
a Bzemetet, a bűzt, a népünket megrontó lelki-
ismeretlenséget és a politikai súlyúnkat össze-
zúzni akaró törekvések magját. 

Csikvármegyében ez a törekvés egyszer 
felbukkant.  A Magyepárt küzdelméhez ragasz-
kodó csiki nép példás egysége akkor ártalmat-
lanná tette és gondoljuk többet nem ÍB engedi 
lélekzethez juini. 

A Magyarpárt egyetlen politikai szervünk 
éa várunk, ahová nem tud beférkőzni  a mene-
kültek, az emigránsok, a pénzért mindent vál-
laló egységbontók hada. Fogjunk össze éB ne 
is engedjük azt. Ha vannak sértődött, csalat-
kozott, magukat mellőzve érzett magyarok nem 
kell azonnal „kisgazdapártok" alakításába fojt-
sák sérelmüket. Végeredményben két milliónyi 
sokaságban vagyunk kisebbségi sorsba szakadt 
magyarok s azok valamennyien sem vezérek, 
esem képviselők nem lehetünk. Katonának ÍB 
kell legyen közöttünk, akik becsületes, egysé-
günket féltő  ragaszkodással a Magyarpárt poli-



t-ik o lal . C S I K I L A P O K 23 i . 

tikai tekintélyét megvédjük. De nemcsak kifelé, 
hanem befelé  ÍB ÉB azokal szemben ÍB akiken 
esetleg méltánytalan igazságtalanság esett. Azért 
mondom maradjunk csak együtt szeretetben a 
Magyarpárt keretei kOzött s ott veszekedjük 
a kisebbségi magyar sora útjait tovább. Ne 
kalandozzunk, ne próbálkozzunk más felé,  ha 
nem azon legyünk, hogy együtt maradhassunk 
nemzeti küzdelmeinkben. 

Az Ipartestület  50 éves  ünnepe. 
A Mereurea-Ciuc—Csíkszeredai  Ipartes-

tület  1934 évi  julius  hó 1-én  ünnepli  alapí-
tásának 50 éves  évfordulóját.  Ez alkalommal 
a város kisiparossága  Zászlószentelés  és 
Mesteravató  ünnepet is tart  az ősi  céhbeli 
szokások szerint.  — Az Ipartestület  1884 ben 
alakult  meg, azóta megszakítás  nélkül  mű-
ködik  és  abban öntudatosan  folytatja  az ipa 
rosság az egyesületi  munkáját.  A félszázados 
multat  méltó  módon akarja megrögzíteni  az 
Ipartestület  vezetősége  és  a jövőnek  példát 
mutató  tartalommal  igyekszik  megtölteni. 

A társadalmunk  ágy elmét  felhívjuk  a 
csiki  kisiparosságnak  erre az impozánsnak 
ígérkező  ünnepére. 

Dr. Gyárfás  Elemér beszéde 
as előzetes  katonai  szolgálat  kérdésében 
• szenátus 1934 április bó 26-iki  élésén. 
Elnök ur, Ssenátor ur, ml, magyar képviselők, 

addig lehetőleg tartózkodtunk attól, bogy a hadseregre 
vonatkozó kérdésekhez hozzászóljunk, nehogy fellepó-
slinket tappintatlanságnak tekintsék, noha minket ia 
közelről erdekei a hadsereg, mely az állam belső 
rendjének fenntartása  szempontjából a legfontosabb 
intézmény. Ha most mégis szót kérek, ennek az az 
oka, hogy ea a javaslat nem érinti közvetlenül a had-
sereget, hBnem elsősorban nevelésttgyi kérdést akar 
megoldani s másfelől  mélyen belevág gazdasági éle-
tünkbe. 

Hogy ne legyek kénytelen a nemzeti neveléB 
ügyében beterjesztett és ezután sorra kerülő másik 
törvényjavaslathoz is hozzászólni, szíveskedjenek meg-
engedni, hogy mindkét javaslathoz egyszerre mond-
hassam el nézeteimet. 

Bizonyos észrevételeink vannak azokkal az alap-
elvekkel szemben, melyen e javaslatok felépültek  éB 
komoly aggodalmaink vannak az ezek alkalmazásából 
aaármasó következményeket illetően. 

Első kifogásunkra  már as előttem ssóló Petala 
tábornok ur is rámutatott. Mi ugy hisszük, hogy ha 
erőteljesebb erkölcsi neveléBre van szükség, ugy ezt 
kizárólag  osaic vallásos alapon lehet megadni az 
ifjúságnak.  Ha olyan szomorú esetek fordulnak  elő, 
mint amilyen a szerencsétlen Euseblu Popovicl ellen 
elkövetett undok gyilkosság — amely valójában e 
javaslat keletkezésének szülő oka — ugy ennek okait 
caak abban jelölhetjük meg, hogy a mi közoktatási 
rendszerűnkben  hiányzik  a vallás-erkölcsi  nevelés 
jótékony  befolyása. 

A ml tanügyi embereink kösött olyan irányzat 
kapott lábra, mely lehetőleg kiküszöbölni Igyekszik a 
vallás ÓB sz egyház btfolyáBát.  Fájdalmas esetekről 
tudunk, midőn állami tanitók megtiltották a gyerme-
keknek, hogy a szokásoB „Dicsértessék az Ur Jézus 
Krisztns I" szavakkal köszönjenek. 

Jellemző, hogy e javaslatba nem annak szerzője 
vagy benyújtója, hBnem a szenátusi bizottság volt 
kénytelen beiktatni, hogy a tervbe vett katonai gyakor-
latok csak az istentisztelet után tartaasanak nrg, mert 
meg kellett állapítania, hogy ba eredeti szövegezésé-
ben marad B törvény, ugy 18—21 éves Ifjuságunk 
évente 60 ünnepnapon vagyis majdnem az ÖSSZCB va-
sárnapokon el lenne zárva az istentisztelettől. 

Bn elsősorban arra kérném a mi kormányférfliin-
kai, akik annyi aggoda'mat tanúsítanak ifjuságunk  ÓB 
ennek erkölcsei Iránt, hogy amikor ilyen javaslatokat 
dolgoznak kl, vegyék figyelembe,  hogy igazi erkölcsi 
nevelés nem létezik szilárd vallásos meggyőiődés és 
ós hltvallásos alap néikül. 

Második kifogásunk  és aggodalmunk gazdasági 
természetű éa kettős irányú. 

Egyfelől,  Szenátor Urak, meg kell állapítanunk, 
hegy e javaslat valósággal mozgósítja egésa ifjúságun-
kat, mely a 18—21 életévekben van. Mindezek már 
nem klsdedóvóba járó gyermekek, hanem termelő 
munkában réaztvevó erők, akiknek különböző élethiva-
tásuk van. Sokan közttlök nem ia élnek szülőfalujuk-
ban, hanem mtohol keresnek munkát. Az egéBz ország-
ban sok eaer ifjút  fog  megakadályozni ez a törvény 
abban, hogy zavartalanul folytathassa  terme'ő mun-
káját, melyre rá van utalva, hogy kenyerét megkeres-
hesse. Nem lesa könnyű azonban megtalálnia a meg-
oldást a középiskolai és egyetemi ifjúságnak  ezen 
oktatásba való besorozáBát illetően sem s itt ls sok 
nehézséggel kell Bsámolnl. 

Másik gazdasági jellegű aggodalmunk és kifogá-
sunk aa, hogy sehol sem látjuk e hatalmas nagy 
aparátua tetemeB költaégelnek fedezetét.  A javaslat 
u t mondja, hogy a szükséges összegeket e célra fel 
fogják  venni az állam, a megyék is a községek költ-

ségvetéseibe. Mennyit fognak  kitenni hozzávetőlegesen 
ezek a költségek és miként fognak  fedezetet  nyerni 
aa amúgy ls túlterhelt költségvetésekben ? 

Ezek a ml nagy aggodalmaink, Sztná'or Urak. 
Mi elfogadjuk  azt az alapelvet, hogy feltétlenül 

szükséges nagyobb gondot fordltant  Ifjuságunk  neve-
lésére, de est hisszük, hogy ennek az elvi lesEÖgezéBe 
melleit, altpoaabb tanulmány tárgyává kellene tenni 
a kérdeBt mielőtt aa ország egyéb ifjúságára  nézve 
ilyen általánosan kötelező Intézkedések tétetnének s 
főként  mielőtt Ilyen Bzigoru, mondhatnám drasztikus 
büntetéseket állnunk fel,  melyeket a szenAtus bizott-
sága is kénytelen volt olyannyira leenybiteni, bogy 
már alig lehet rájuk ismerni, noha még mindig tul-
szigoruak. 

Él ugy gondolom, hogy ifjúságunknak  e kivánt 
arányban való nevelését leghelyesebb vulna a cser-
készet  felkarolásával  megkezdeni, mely ugyanazokat 
a célokat szolgá'ja, mint amelyeket e törvéryjavaslat 
akar megvalósítani. 

Esik voltak a javaslattal szemben legfőbb  kifő 
gásalnk és aggodalmaink, melyeket pártunk m»gblzá 
nából e'ő kellett terjesztenem. 

Egyről-másról. 
(K ...) M ighalt Barabás Béla a magyar küzdel-

mek egyik legnevesebb harcocH. 80 eBkterdőt elt n 
ebből 42 esztundőt a politikai eiet küzdő porordján 
töltött el. A magyar országgyűlésnek 1892 tói 1918 i? 
oszlopos tagja volt B nem egy>Z' r alelnöke és elnöke 
az Asztriával közös ügyek letárgyal ás ára kiküldött 
országos d .'legácioknak Partallésra nézve a független-
ségi én 48 aa Koieuth párt markáDB alakja volt én 
különös Hzarepet töltött be aa 1906 evi koal'c ós 
kormány létrejöttében, mikor a báró Fehérviry—Kris-
téffy,  úgynevezett darBtont l örmény és a Kossuth 
Ferenc elnöklete alatt álló vezér.'óaizoitbág között köz-
vetített. 

Az októberi forradalom  után szülőföldjén:  Aradon 
telepedett le véglegesen. A kommunizmus letörésére 
francia  bt folyásra  alakított artdi kormánynak tagja 
volt, de BZ a kormány nem tölthette be hivatását, mert 
Budupest felé  Irányuló útjában Mezőbeg^ estn a román 
csapatok feltartóztatták  és internálták. Bhrtbss Bila 
az 1919 évi május hó 22 én Aradra visszakísért kor-
mányból, füibajára  hivatkozva kilcpett és Aradon élt 
haláláig. 

A békeszerződések által Romániához cshtolt ma-
gyarság szervezésében es sorsáDak irfn)itétábin  tevé-
keny reszt vett. A román parlamentnek is egy id'ig 
tagja volt, de végre is magas kora a Bzükebb hazája 
határain belőli politikai tevékenységre Bzoritotta. Az 
aradmegyei magysrBág életében fejtett  kl nagy mun-
kásságot egészen folyó  év májuB bó 28 án bekövet-
kezett halálá'g. 

Nakünk székelyeknek különös oluok vm gyá-
szolni e nagy közéleti féifiu  elmulátá*, m<rt soraink-
ból emelkedett kl B ho-iBzu évtizedeken át 'obogó fáklya-
ként világított az egész magyar nemzetnek. Egyszerű 
székely nemesi csalidból seármiuoti. A héromszék-
megyei Albis községben éltek elődei B az albisi elő-
nevet ő maga Is haBználta. 

Néhány évvel ezelőtt rendezték sajtó a'á Btrabás 
Béla emlékiratait, am?ly közkézen forog.  Ez a könyv 
érdekesebbnél érdekest bb adatokat ti-ria'msz, az 
1900-aB évek magyar politikai viszonyaira, amelyben 
neki igen Fokszor ju'otl kezdeményeié és irányitó 
főszerep.  Ezekben az Időkben nem volt országos ma-
gyar megmozdu'áB, amelyben a boldogu'tnak ne lett 
volna része. 

Magyar propaganda körútjai híresek voltak. Ki-
váló rzónoki tudasának és képességének eredménye 
volt a h italmas Tisza Ktlmón megbuktatása Oradeán 
(Nagyváradon), valamint nem kis része volt a magyar-
országi liberalls-párt lehengerelésében az 1906 évi 
választások alkalmából, amikor ezt a pártot elBcperte 
a nemzet akarata. 

Tevékeny récét vett a török-magyar barátság 
kiépítésében. Sokat fáradozott  az sradi 13 vértanú 
szobrának megmentése érdekében. Tavékenyen közre-
működött Kossmh Lajos tetemének és Rtkóczi Ferenc 
hamvainak hazaszállításánál. 

Közvetlen a háború e ó t amerikai propaganda 
köiu ra megy s mikor via^zitér, már dul a báboru és 
maga ÍB 1914 «uţusztua havában frarcia  fogságba 
kerül, ahonnan 60 éves kora szabadítja ki szeptem-
ber 6 én. 

Barabás Béla izzó lelkű magyar volt, de ez a 
lelkület forradalmi  szélsőségekbe sohasem cscpott át 
Nem mondható olyan po ltikwnak sem, aki politikai 
sikereit a saját egyéni ambícióinak kielégítése re tudta 
volna kamatoztatni. Az önzetlen politikusok ritka so-
rába tartozott, aki örü t, ha po itikal sikerei nyomán 
áldás fakadt  a közre. 

Nyugodjék  békeségben!  N»gy  szelleme őr-
ködjék  felettünk! 

# * • 

A leszereléB kérdise foglalkoztatja  a Népszövet-
ség erre kijelölt bisoitságát. Addig tanácskoznak a 
bölCBek a leszerelésről, bogy nyakig fegyverben  lesz 
a világ. Amíg ezt a kérdőt a nyakánál fogva  elő nem 
ráncigálták, — szolidabb volt a fegyverkezés  mániája, 
ds a sok tere-fara  felkeltette  a szundikáló ördögöt a 
ma a nemzetek fegyverkezési  őrületében gyönyörköd-
hetik a világ. Kellett-e ennél pompásabb nklám a 
hadiipar számára I Stodáik példáu'; már 2 esztendőre 
„•negte/íeJc". K it éven át uj tbb rendílésskot felvenni 

nem tudnak. V íjon nem vo'nn-™ cé'Bznrübb dolog, ha 
a jövő háborújának  likvidálásáról  tárgyalnának 
Oenfben  s ebben egyik  legfőbb  pont lenne a jövő 
háborújának  hátramaradottjairól  gondoskodni  em-
berségesen, bogy ne essünk abba a hibába, amiben 
most vagyunk... 

Elvégre háború nTó'a a világ fenn  áll mindig volt 
és mindig le-z. Nevetséges dolog tehát ariói tárgyalni, 
hogy h a l á l ne legyen, mert az é 1 e t a halál és 
születés törvényszerű folyománya.  S miként a termé-
szetben előfordulnak  a rendklvüilaégek (földrengések, 
árvizek, éhség, döghalál) éa ezek nyomán mir dg uj 
é'et keletkezik, ugy a háború is, mint elemi canpás, 
mint tisztító tüz elő fog  fordulni,  mig emberok élnek 
a világon, mert ezt a csapást is az emberen falül  álló 
titotza'os erők tzülik és bocsátják az embrrisée egyes 
csoportjaira. K4r tehát az Időt fecséreli  a gei fi  nffty-
uraknik. S ugyan mi a gyakorlati értéke annak, ha a 
rrpü őglppk, nehéz Agyuk és tani ok pyérlácát n<m?et-
krztleg korlá ózzák ? S mmi. Először, mert a m:'g-
ejryezéBt nem tartják be. M4scdszor, mert a mult 
háború tapasztalatai igazolják, hogy a vigan folyó 
háború mÍrói-holnapra szüli a leggyllkolóbb hndirsí-
közöket. A tatkok, mérges gázak nem a világháború 
termékel-e ? 

* + • 

K'i öcös ország ez a Csikország. Már március 
elején ránk mosolygott ez életet r>dó drága nsp B meg-
indult BZ élet Korán rügyekbe szöktek a fák,  kizöl-
delt a rét, m^piDdult a kerti s a mezei munka. Kári-
fcu'ai  m<l>g<tk köszöntöttek ránk a máskor zimatkóp, 
csatakos ápriÜBb'n. B tj nélkül tellek el a fagvos-
szdutek, Bőt Orbán ia csetdhen u'ánuk ballfgott.  El-
bizakodtunk. Büszkék voltunk, hogy most njfr  b'ztosrn 
ülünk a nyeregben és a kid dós efőpéul  u an már 
tele hámbárok libegtek lelki szemeink előtt. Az öreg 
O'bái ezt megirigyelte és haratosan visszafordult. 
Fsh»r sztkálát m°grázU a Híreit» tetején és hóval 
hlnté be hegy-ink orm it A hőmóiő egyszerre le-
BÜlyed a 0 fok  közelébe, BÓt éjszakánként B 0 fokra 
is, ami bizosy sok kárt tett a kerti veteményekben. 

Ilyen  szeszélyes a mi Csikcrszégunk. 

Méhészet. 
Egy kis tükörkép. 

A legtöbb ember öuző, beképzelt s még saját magá-
nak sem hajlandó beismerni hibáit, tévedéseit. A kontár 
művésznek képzeli magát. Az ezermester önteltsége határt 
nem ismer, pedig egy komoly törekvő egyén odaadással, 
szorgalommal kiiogástalanul képes elsajátítani bármely ipar-
ágat, de mihelyt több oldalú specialistává tolja lel magát, 
bizony minden szakmában nagyobb kontár marad a kontárnál. 

A méhészet, mint egyetlen mezőgazdasági ágazat sem 
képesítéshez kötött foglalkozás,  pedig a köztudatban élő 
valóság, hogy a méhészet iizése kontárokat nem tűr meg s 
veszedelmesen megbosszulja magát ugy a méhek életében, 
mint a tulajdonos anyagi helyzetén. 

Kevésbbé veszedelmesek azok a kontárok, kik telt 
reményekkel lógnak hozzá a nagy tudást és szakértelmet 
igénylő mélitenyésztéshez, hogy rövidesen kihulljon kezük-
ből a keretíogó s a méhlakások lomtárba kerülve, a vállal-
kozó szellemű egyén a: „nincs nekem szerencsém" védő 
szárnyai alá meneküljön. 

Vészmadaraknak nevezhetnők azonban joggal azou 
beképzelt mesterméhészeket, kik évtizedes mébészkedésükre 
hivatkozva, senkitől tanulni nem akarnak, hibáikat el nem 
ismerik, minden előzetes kísérlet, tanulmány hiányában szer-
kesztenek lehetetlen inéhlakásokat, melyeknél rosszabbat 
emberi agy már ki sem találhatna s képzelt tudásuk alapján 
egyenesen ráoktrojálják a szerencsétlen kezdőre. 

Csupán Ízelítőül említem meg, hogy aránylag elég 
széles körben terjedt el olyan méhlakás, melybe semmiféle 
betekintés nincsen. A legcsekélyebb kezelési munkánál az 
egész fészket  szét kell bontani, ami kéuyelines munkának 
egyáltalán nein nevezhető. A keretei felső  lécei olyan szo-
rosan össze vannak építve, hogy alkalmas segédeszköz hi-
ányában el nem lehet azokat egymástól választani. Tisztí-
tásra szolgáló nyílás Behol sem található a lakásban s az 
összegyűlt szeméttől csupán a méhcsaládnak nagytokú tel-
háboritásával lehet a kaptárt megszabadítani. — Egyetlen 
előnyt sem tud ielmutatai a kaptárnak keresztelt alkotmány, 
de az összes hátrányokat bekoronázza azon körülmény, bogy 
a lakás a szó teljes értelmében meg nem szellőztethető, 
abból semmiféle  kipárolgás nincsen és a keletkezett gőzök 
és párák állandó lekötöttsége t'olytán a lucsok, zúzmara, 
penész mesterséges kitenyésztésére kiválóan alkalmas a tá-
kolmány. Egy ilyen hámbár szemlélete közben kifogásoltam 
a helytelen beállítást s utasítva a tulajdonost a kevizmér-
tékelésre, azt a választ nyertem : „Szükséges a kaptár meg-
buktatása, hogy a képződött lucsok a röpnyiláson kicsurog-
hasson." 

Kőháti Ne csodálkozzunk, ha ez ilyen hírneves kon-
struktőr a lakás falazatán,  kereteken és épitméuyeken ékte-
lenkedő bűzös bélsár miatt neki ijedten panaszkodó kezdő-
nek egyszerű kézlegyintéssel felett:  „Oh nem olyan nagy 
baj az. Előtordul minden évben s azért a méhek az ilyeu 
lépekbe Hasítanak s mézet is hordanak, ila minden lépet 
elpusztítanánk, hát akkor egyebet sem csinálnánk, mint 
folyton  épitetnénk, viaszt olvasztanánk és miiiépet öntenénk." 

Nem tolytatom a szaktekintély további érvelésit. Nincs 
jogomban senkinek parancsokat osztogatni! Nem követelhe-
tem, hogy minden méhtartó a bélsárral összepiszkolt kere-
teket föltétlenül  száműzze a méhlakásból, melyeket ba tiszta 
épitményekkel kicserélni lehetetlenség volna, a közfalakat 
éles késsel, vagy ledelező villával le kell szedni egészen a 
tiszta részekig, leghelyesebben a lépközfelközepéig;  mert a 
méhek a bélsárral összepiszkított sejtcellikat, tiasitás céljára 
soha tel nem használják, azokba, mig osak kikerülhetik, 



23 uás . C I K I L A P O K S-»6 Clátl 

P A P A G Á J - R U H A F E S T É K 
Pamut, Mlyem, gyapju-anyag, TBjy fonál,  harisnya éa m'nden ruhanamfi  báli fes-
tésére a legjobb, POMPÁS SZÍNEK, epyaierü eljárás. Egy da-ab éra 6 — lej, 
kanhmtó festeküiletekben,  fSmerfialetekban,  gyógyszertáradban, drogériákban. 

KÉPVISELET BOMÁNIA BB8ZÉBE: OEBMAN Q T Ö B Q T AKAD, P I A T a 8 FT. SAVA 6 - 6 

virágport, vagy nektárt nem raktároznak és a lakást tőle 
aoba meg nem tisztítják. 

A méhek lerágják a penészes lépeket, a hulladékot ki 
ia hordják. A költéarothadás elpusztult maradványait is ki-
hurcolni iparkodnak, miadan oda nem valü idegen anyagtól 
tisztogatják a lakást, de a bélsár ott éktelenkedik ós bűz-
lik mindaddig, mig a család teljesen legyengülve meg nem 
semmisül, vagy a méhtartó észbe nem kap és ki nem taka-
rítja a lakást a át nem cseréli az építményeket, Mondom I 
Nem áll jogomban ezekbSl semmit sem követelni senkitől, 
mert hivatalos közeg nem vagyok, de ha hatalmamban állana, 
szigorú büntetéssel tiltanék mindenkit el a méhészkedéstől, 
aki a méhek életével kapcsolatosan követeld parancsoknak 
eleget nem tesz a a „nincs nekem időm", „nem bajlódom 
vele", vagy hasonló kijelentésekbe burkolódzik. Senki sem 
hivatkozhatik a vadon élő méhekre, melyek életébe emberi 
kéz be nem avatkozik, mivel azokat nem ia kezeli, de meg 
sem is rabolja senki s mégis az életképtelennel végez a 
természet romboló ereje. 

Ismételten semminemű megbízatásom nincsen a az 
oktató szerepét a méhészeti kultura iránt érzett határtalan 
lelkesedéstől fűtve  vállaltam. Hogy ezen missziót miként 
töltöttem be, legyen szabad felemlítenem,  hogy az elmúlt 
évben ia 114 hozzám intézett érdeklődő levélbeli megkere-
sésre adtam önzetlen tanácsot, mely azt hiszem nem tekintve 
a munkát és időveszteséget, elég tekintélyes anyagi áldo-
zatot is jelent. 

£U kellett mondanom ezeket, hogy védjem meg külö-
nös képpen a törekvő kezdőket a leírtakhoz hasonló nemes 
jó tanácsoktól, de el kellett mondanom azért is, hogy óvjam 
meg a mézet fogyasztó  közönséget ia az olyan méhészetből 
való váaárláatól, hol ilyen lépépitmények találtatnak s ahol 
a méhtermeiés nem a legnagyobb figyelmességgel  történik. 

Befejezésül  annyit a méhészeknek, hogy a hozzám 
fordulóknak  ezután is készséggel állok rendelkezésére, bár 
annyit joggal elvárhatok, hogy válaazbélyeget mellékeljenek. 

A nagy közönségnek pedig, hogy a méz valóban a 
földkerekség  legnemesebb terménye, de nem az, mely bél-
sárral van megfertőzve.  11a én volnék mézet vásárló fo-
gyasztó, nem nézném azt a néhány lej különbözetet és csak 
olyan termelőtől vásárolnék, ki mézszüretelés céljára csupán 
világos, tiszta szüzlépet használ. Blénessy Károly. 

Tavasszal megújhodik a bőr. 
Közli: Várftdy  Ilus, 

a Bécsi Eosmetikai Egyesület elnöknője. 
Azok a hölgyek, akik állandó aggodalomban élnek a 

szépség és tiatalság elvesztése miatt, legyenek nyugodtak, 
mert a természet maga is gondoskodik arról, hogy a külső 
szépség egyik alkató eleme, az arcbőr, állandó megujulási 
tolyamaton menjen át Ez a megujulási tolyamat a bőr 
hámlása által történik és aki ezen normális hámlási folya-
matot különben egészséges arcbőrnél még fokozni  tudja, 
annak egy igen egyszerű és természetes eljárás áll a ren-
delkezésére a szépség alapjául szolgáló teintjeinek az idő-
közi megújítására. 

Ezért játszanak olyan nagy szerepet a modern kozme-
tikában a kttlöoböző természetes, mesterséges avagy chemiai 
uton előidézett bőrhámlasztási eljárások. 

Eltekintve a bőr megöatalitási céloktól, igen nagy 
szerepet játszanak ezek a hámlasztási eljárások a bőrnek 
kóroa elváltozásainál, az erősen zsíros arcbőröknél, a több-
nyire ezeken fellépő  mitesserese, aknáa és más, egészen 
már szinte gyulladáaos, de egyébként nem vérbetegségek 
vagy más fertőző  kórok okozta pattanások és más, a bőrön 
csúnya, annak tisztaságát és szépségét annnyira degradáló 
elváltozásoknál. 

Az eljárás egyébként igen egyszerű: Mindenekelőtt 
egyenlő rész vazelin és lanolinból krémet készítünk ég 
ehhez cinktartalmu púdert keverünk. Az igy nyert u. n. 
cinkpasztához 1—2 százalék arányban salicilsavat adunk, 
ami által egy elsőrangú bámlasztószert állítottunk elő. Ezt 
a hámlasztószert este lefekvés  előtt rádörzsőljük a kóros 
helyeire az arcbőrnek éa rajta hagyjuk éjszakára, Iteggel 
nem dörzaöljük le. Egy napos kihagyással megismételjük 
ezt az eljárást, Pár nap múlva, olyiknál hamarább vagy 
később, kinek-kioek a bőre és ennek természetes szövése 
szeriut, megindul a bőr hámlása, illetve a már elhaló felső 
bőr alatt újonnan szövődő bőraejtek napvilágra kerülnek. 
Ebben jelentkezik a bőr megujulása. 

Nyomatékosan hangsúlyozni kívánjuk, hogy az ilyen 
bőrhámlasztási eljárások végett, bár ismételjük, ha bizo-
nyos fájdalmakkal  is jár, a lefolyásuk  mindig igen jóté-
kony, mégis aki teheti, szakember avagy orvos által csinál-
tassa, mert ez mindig Bókkal tőbb nyugalommal és bizton-
sággal történik és esetleges infekciók  nem fordulhatnak  igy 
elő. A hámló arc azután annyiia csúnyának tetszik sok 
ijedős hölgy előtt, hogy képes egészen kétségbeesni, azt 
hívén, hogy ki tudja milyen bajt csinált magának. A hám-
lasztási eljárás alatt ajánlatos, hogy otthon tartózkodjunk 
és a bőrünket az időjárás viszontagságaitól, valamint a 
nagy vároB piszkától éa portól különös gonddal óvjuk. 
Hasonlóan kell óvnunk az uj sejtekből szövődött triss 
arcbőrt, amennyiben bőrűnk szeplőképződésre hajlamos, akkor 
állandóan khinines púderral kell védenünk a napnak ránézve 
ártalmas hősugarai elől. A melegebb napok egyre forróbb 
napsugárzásainak csak nagyon méisékelten fokozott  adago-
lásával tegyük ki. Megfelelő  összetételű nappali púder alatti 
éa éjszakára alkalmazótt tápkrémekkel kell a leggondosab-
ban állandóan kezelnünk est a gyenge uj felsőbőrt  éa igen 

vigyázva, az összes hygieniai szabályok szemmeltartásával 
a festék  és a rossz szines púder esetleges káros hatásai-
nak kitenni. Ezalatt nem azt mondjuk, hogy ne puderezzük 
és ne fessük  ki, ba ennek Bzüksége mutatkozik, csak a 
púder éa festékanyagok  megválasztásában legyünk igen 
óvatoaok éa körültekintők. 

Fontos tudni, hogy a túlságos száraz arcbőrök saját 
maguktól hámlanak és pedig a normálisnál sokkal nagyobb 
arányban, ami igen kellemetlen jeleuség. Amennyiben az 
ilyen arcbőrök szárazságát nem tudjuk saját magunk meg-
szüntetni, akkor ajánlatos, hogy szakemberhez folyamodjunk 
egy megbizbató modern és tudományos alapon dolgozó 
kozmetikus személyében. Annyira sokféle  lehet az oka ugy 
a bőr tolságos szárazságának, mint zsirosságának és miután 
csakis ezen okok pontos megállapítása után tudja megálla-
pítani egyszersmind a helyes kezelés módját is, a legtöbb 
esetben egy helytelen laikus kezelés által csak rontanánk 
a bőrünk állapotán. 

Már arról többszőr irtunk, hogy amennyiben éppen 
tavasszal nemcsak az egész t e r m é s z e t b e n de az 
emberi természetben is végbemenő általános megujulási 
folyamat  egyszersmind abban is nyilvánulna sok hölgynél, 
hogyha a nem kivánt és annyira gyűlölt fölösleges  bajza-
tok erősebben és sűrűbben kezdenek nőni, akkor ezeknek 
a radikális eltávolítására a legmegbízhatóbb és eredménye-
sebb módszer az amerikai tartós hajeltávolitás. Ártalmatlan, 
természetes éa azonnal segít. 

Még azt is igen a figyelmébe  ajánljuk a hölgyeknek, 
hogy a bőrük szépségét és üdeségét igen nagymértékben 
fogja  befolyásolni,  ha szabad, friss  és jó levegőn minél 
gyakrabban végeznek, lehetőleg teljesen ruhátlanul szabad-
gyakorlatokat, de közben a helyes, csakis orron keresztül 
való mély légzésre nagyon vigyázzauak. Hogy minő hihe-
tetlen fontossága  van ennek az egészségre, mi sem bizo-
nyítja jobban, bogy már az ősrégi hindu kultuszokban, mint 
vallási gyakorlatok szerepelnek. 

Az is szinte ma már közismert, hogy hámlaaztásokat 
ma az orvosok a tjuarclámpával, röntgennel is előidéznek. 
Aliiig a íjuarclámpa által előidézett hámlasztások egyszers-
mint orvosi ellenőrzés mellett az egész szervezetünkre igen 
fidvös  hatással vannak, a röntgensugárzásokkal szemben 
igen nagy óvatosságot ajánlunk. Az bizonyos, hogy az orvosi 
tudomány még igen aok eljárást ismer a bőr radikális 
hámlódásának az előidézésére, de hogy ezeket ismertessük, 
ez nem lehet a mi feladatunk.  (Coprígth hy Wiener Kos-
metik, Wieu I. Kartnertsrasse 21.) 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A kormányválság,  amely a pünkösdi 

ünnepek alatt olyan komolyan kisértett meg 
oldódott. A Tatarescu-kormány marad tovább 
a helyén és folytatja  munkáját. 

A parlament  összehívása.  A válság elmú-
lása nyomán a király a kormánnyal egyetértő-
leg junius 14-re összehívta a parlament rend-
kívüli Ülésszakát. 

Meghalt  Togo  japán tengernagy  az orosz-
japán háborúnak legendás hirtt katonája, aki 
a cauümai tengeri ütközetben 1905-ben döntő 
módon megsemmisítette az orosz hadiflottát. 

A Népszövetség  rendkívüli  ülésszaka 
májúi hó 30-án megnyílt. Bz az Illés tárgyalja 
le Magyarországnak a jugoszláv határsértések 
ügyében benyújtott panaszát. 

A kisantant  konferencia  junius hó 8-án 
nyílik meg Bukarestben. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Űrnapja . 

Míjus 31-én volt az Oltáriszentség Ünnepe, Űr-
napja. Az O.táriazentségben jelenlevő Ur J zus tiszte-
letének napja. Az esztendőnek egyik legnagyobb ün-
nepe, amelyet egószen Krisztus nagyságának, Istenei-
gének szentelünk. Ma, amikor a világ egyre eltávolo-
dik az ó szeretetétől és tanításától, amikor egyre 
Bzörnyübb pusztítást végez a gy ülölet, akkor tanuljunk 
meg annál mélyebben, annál több megbecsüléssel ra-
gaszkodni Krisztushoz. Látjuk és közvetlenül B bőrün-
kön érezzük már husz éve mind azt a szenvedéBt, 
amelyet egymásnak okoz a krlszluM utakról eltéve-
lyedett ember. Krisztus egyháza a pápai körlevelekben 
megrázó eróvel mutat rá a Szeretetre, mint a sötét-
Bégből kivezeti egyetlen megváltó lehetőségre. Fogoz-
kodjunk meg abban, kapaszkodjunk bele annak fensé-
ges életprogramjába és vallásos lelkülettel blgyjünk 
abban, hocy Krisz'ui nélkül nincs életcól, nincs békés 
kibontakozás a földi  ember számára. 

— A somlyói Iskola bünte tések Ügyiben 
sok szülő került a járásbíróság eli. A bíróság a bün-
tetéseket elévültnek minősítette és törölte a szülőkre 
kivetett lBkola büntetéseket. 

— Le ta r tóz ta tá s Antonescu vizsgálóbíró elren-
delte Mihók Károly ia Tímár István gylmeafelsőlokl 
közaégi pénztárosak letartóztatását. Előbbi 103 eaer, 
otóbbl 73 eaer lej hiányig péostároskodott. 

— Fe lmond tak az őszies magya r posta-
mestereknek. A vármegyének 24 postamestere má-
jus 30-án rendeletet kapott, amelyben közölték, hogy 
állásaikat junius 1-től számított 6 hónapra felmondják 
i s december l én kicserillk. A rendeletnek semmi 
Indokolása n:ncs. Iámét emberek kerülnek az uccáre. 
Emborck, akiknek semmi egyéb bűne nincs, mint az, 
hogy pţy rajtuk egészen kivül álló véletlen folytán 
nem a Jutalmon levő nép nyelvén születtek. Irgalmaz-
zunk egymásnak emberek, btszen ekkora türelmetlen-
séggel lehetetlen egy világháború ntáni társadalmat 
berendezni. Hát Ilyen rövid idő alatt elfelejtődött 
mindaz a sok véráldoza', amely állítólag minden nép 
önrendelkezéséért folyt  el. Térjünk észre és Igyekez-
zünk minden polgárnak a kenyerét biztosítsál ebben 
a gazdag országban. Adjunk élet lehetőséget minden-
kinek, ati bfoületes  állampolgára e hazának i s ne 
riasszunk el senkit e közös földdarabtól. 

— A Magyar P á r t helybeli tagozaténak 
intézőbizottaágat es a központi intézőbizottságnak 
helybeli tagjait f.  év juniut 4-én (hétfőn)  estére aa 
elnöküég összehívta a közbirtokosság székházában a 
közaégi válaaztások ügyében megtartandó értekezletre. 

— É v végi to rnaünnepé ly a róm. kath fő-
gimnáBiumban. A M wcuraa Ciuc sportkedvelő közön-
ség figyelmét  felhivjuk,  hogy 1934 juulua 3-án, vasár-
nap délután fél  4 órat kezdettel tornaünnepilyt ren-
dez a csíkszeredai róm. katb. főgimnázium  udvarán, 
amelyen szivesen látunk minden érdeklődőt. Belépő-
díj nincs. 

— Z'ögödfürdő  megnyi tásá t , amely a mult 
vasárnapról a kedvezőtlen Időjárás miatt elmaradt, 
most junius 3 án (vasárnap) tartják meg a hirdetett 
műsoros délutánnal éa tánccal egybekötve. Kérjük kö-
zönségünket, támogassa megértéssel ezen kedvelt gyógy-
fürdőnknek  megnyitó ünnepit. 

— Egyezseg a Gheorgheni, gyergyószent-
miklosi tanáoe valasztaara. A gyergyószentmiklósi 
t-m;1 es választásra a főispán  vezetésével megindult 
egyezkedések eredményre vezettek a gyergyói ma-
eyarBággal. E szerint 18 tanácaoBÍ helyből a kormány 
3 helyet kap s ebből kerül kl a polgármester is, mig 
az alpolgármester magyar IUFZ. — Dr. Campian Ma-
ximilian argetoiatu párti képviselő elhatározta hívei-
vel, hogy külön listát tesznek le a gyergyószentmik-
lósi tanács választására. 

— Hargi ta fürdő  megnyltáaa jun ius 8-án. 
A Htrgita-fürdőt  a szokános ünnepélyes keretek kö-
zött f  év jueiua 8-án tartják meg. Városunk is vldike 
közönségének a Hargita-fürdő  a legmeghittebb kirán-
duló helye, ahol igaz családiassággal éB fesztelensig-
gel találja meg ezorakozását. A fürdő  megnyitása Iránt 
ÍB a hagyományos érdeklődés nyilvánul meg a arra 
felhívjuk  a közönség figyelmét. 

— AB a jnád i Hangya fogyaeatáal  aaövet-
kezet mult vasárnap ünnepelte alapításának 25 ivea 
ivfordulóját.  Ae alkalom meleg ünneplisben részeal 
tette a szövetkezei gondolat ajnádi vezéreit, A Hangya 
központi vezetőségét az ünnepen Nagy Domokos elnök 
képviselte. 

— A Merourea Ciuo—osikszeredal fürdőn 
az Bgilia Heilwig testvérek az Idán ls hatalmas átala-
kítással Akarják a fürdőző  közönség Igényét kielégí-
teni. Eaen célból fáradságot  és pénzt nem kímélve, 
átalakították a régi férfi  uszódát, mégpedig ugy, hogy 
2—2 méterrel meghosszabbították és menedékesen 
megmélyitették annyira, hogy ugy az úszók, mint a 
nem úszók a legteljesebb mértékben a legkellemeseb-
ben fogják  magukat érezni. A kabinokat emeletesre 
emelték és a szélesebb és mélyebb napozóval elérték 
azt, bogy a napozás a kéaó esti órákig lehetővé vált, 
akárcsak a strand fürdőn.  Sajnálattal állapítjuk meg 
azonban, hogy amikor Mercurea Ciuc vároa örvende-
tesen megkapta a nyári idényre a kedvezményes vasúti 
falára  jegyet, mint klimatikus gyógyhely, ugyanakkor 
aemml intézkedés nem történik ezen gyógyfürdőkhöz 
vezető utak jókarban tartásán. Igy van ez a szeredal-
fürdőhöz  vezető úttal ÍB. A Llpován végéig mégcsak 
hagyj4m az ut. Da Innen a fürdőtelepig  tauzddó kb. 
700 méter különösen esői időben egy elaülyedt világ 
képét mutatja. K rjük tehát e helyen az illetékes té-
nyezőket, hasBanak oda, hogy ezek az anomallák meg-
szűnjenek, hogy BZ idegenből idejövő közönség olyan 
benyomásokkal hagyja el a várost is környikét, hogy 
érdemes volt idejönni. 

— Betöréses lopás. A törvényszék melletti 
Karda-féle  korcsmába junius 1-én éjjel Ismeretlen tet-
tesek betörtek i s áruféléket  loptak. Távozásukkor as 
üzletet felgyújtották.  A tüzet idejekorán iezrevettik 
és a szomszédok segítségével eloltották. Rövid egy 
bét alatt most másodszor törik fel  a Ksrda helyisé-
gét R mélhetőleg a rendőrségünk rövidesen ártalmat-
lanná teszi ezt a merész vállalkozót, aki ugy látszik 
pont a Karda korcama megsemmisítésére eBküdt fel. 

— Torna és usaótanfolyam  gyermekek 
részére. A Mercurea-Ciuci rém. kath. főgimnázium  test-
nevelési tanára Becyási Zoltán 1934 junius 15 iki kez-
dettel öt hétig tartó egészségügyi és úszó tanfolyamot 
rendez 6—14 éves gyermekek részire. A növendékek 
testi erejüknek i s koruknak figyelembevételével,  a 
modern testnevelés követelményeinek megfelelő  gyógy-
torna gyakorlatot fognak  végezni. A tornaórák alatt 
a növendékek eleinte az úszást előkészítő gyakorlato-
kat, majd később a Mercurea Ciucl fürdőben  a tulajdon-
képpeni úszást fogják  tanulni. Aki már úszik, tökéle-
tesítheti azt, vagy más uszóstiluat tanulhat. Jelentkezni 
lehet junius 5 lg Bsczáay tanárnál. 

— Halálozás. Özv. Fülöp Blekné szül. Oláh 
Anna 82 éves korában, májni 80-áa meghalt Luarea, 
Saárhegyen. 
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— Csiksaentdomokoson, Sandominio, meg-
alakul t a i .Olt Sport Club*, amely mind amellett, 
bogy kesdő csapat, a következő eredményeket érte el: 
1934 méjui 13-án Sândominic, Csikszentdomokofcon 
játszott a Szépviti Sportegyesület ellen 3 :1 re azO.t 
Sport Cmb javára; 1934 május 21-én Oheorgheni, 
OyergyőszentmiklÓBon a Oioria Sportegyesülettel 0 :0 ; 
1934 májua 31 én Sândominic, Szentdomokoson a 
Qyergyő Sportegylettol 2 :2 ercdmennyel. A szentdo-
mokoBi sportéletet ésfootball  tevekenysegei Dr. K bán 
orvos irányítja, akinek lelkes vezetéBével a kezdő egye-
sület a legreményteljesebb munkát folytatja. 

— Kl akar a hölgyek közül uj biztos ekszlsz-
tenclát teremteni magának? Alármllyen foglalLozáa 
vagy üzletig felé  nézünk, erőa túlzsúfoltság  es dákon 
junktura mutatkozik. Ellenben, ha modern Bzemmei 
körültekintünk ugy a nagyobb, mint a kisabb váro-
sokban, fürdőhelyeken  azt talaijuk, bogy a mai igé-
nyeknek megfelelő,  teljesen modern alapon berende-
zett szépségápoló intézetekben, szalonokban Igen nagy 
hiány van. Léteznek ugyan Ilyen vállalatok is BOk he-
lyen, da a vezetőiknek nincaen meg a kellő képzett 
Bége ahhoz, hogy a mai kor hölgyeinek az igényeit 
kielégítsék. A modern kosmetiáusnőnek igen magas 
színvonalú szakmabeli müveitseggel éa készseggel keli 
rendelkeznie. A kosmetikai kezelések sikere nem any-
nylra az Intézet berendezésétől és nem is a szereitől, 
hanem a kosmetikuanő megfelelő  praktikus és tudo-
mányos felkészültségétől  függ.  Ei Idő szerint, általá-
nosan eliimjrt tény, hogy iiyen ezerü taljeaen kor-
szerű kiképzést caak BZ államilag kocceBBionalt Wie-
ner Koameiikachule Wiuz I. KaratnersiraBse 21 nyújt. 
Tessék magyar nyelven ingyeneB ismertető pioiptk-
tuat kérni. 

— Nyilvános köszönet. Pali fiam  eihuyta 
alkalmából mindazoknak, kik részvéttel voltak ira-
nyombaz, ezúton mondok háláa köszönetet, özv. Ozs-
váth Lászlóné, Caikiaplocza 

— Székely alkalmazottak lapja címen egy 
hetilap Indult meg Ko oiuvaron. Nem olyan lupalapitaa, 
amilyennel léptun nyomon találkozunk. A székely alkal-
mazottak, akiknek erdekeit ez a lap Bzo;galni akarja, 
azok az idegenbe szakadt székely lege&yek, kocsitok, 
munkáaok es caelédleányok, akik ott is ajo'.ni akarjak 
a saékely testvéri közösseget. Érdemes f«  ügyelni erre 
a négy oldaioa újságra. Szerkesztője L>do Liji, aki 
éppen olyan egyBzerü székely legeny, mint a munka-
taraak. Irodalom rovat alatt Barany Áron szolgalegény 
tárcája jelenik meg, aki elmondja a bicskázásról a 
lesújtó veleményét es okos tanácsát. A lap közli név-
sorai a kolozsvári alkalmazott Bzekely leány oknak éa 
legényeknek. Az egész lap a székely élni akarásnak, 
őserőnek és teremtő ériéknek nagyszerű megnyilatko 
sasa. Segítse az latén Lidó LajoBekat vállalkozásuk-
ban. Caak szépet, caak jól halljunk törekvéseikről. 
Legyenek méllú képviselői a szekely névnek, a azékely 
falu  kultúrájának mindenütt, ahová a kenyérért való 
nehéa küzdelem elaodorja őket. — A Székely Alkal 
masottak Lapjá-nak címe: Kolozsvár, K-tgele Ferdi-
nánd 34. Megjelenik havonta ketBzer, egyes szám ára 
2 lej, előflzeleal  dij alkalmalmazotlaknak egész évre 
60 lej, alkalmazóknak, iparos, kereskedőknek 150 lej. 

— Uj magyar földmives  iskola, AZ Alba-
Iulia, gyulafehérvári  r. katolikus egyházmegye igaz-
gatósága elhatározta, bogy Kadnóton gazdasági isk. állit 
fel  szakavatott magyar gazda nemzedéit felnevelése 
ciljából. Ba az eihalározaa kapcsolatos a marosvásar 
helyi r. kat. főgimnázium  leépuesevel, ammyet 4 osz-
tályos algimnáziuma szerveztek ál s hely elte a ma 
sokkal célirányosabb gazdasági iskolát állítják fel  Rid-
nóton. B célra a község igun alkalmas, mert vaau.i 
állomása van és közti fekszik  a Bzékely kuiturváro;-
boz, Targu-Mures—Marosvásárhelyhez, Egy üresen álló, 
regi főúri  kastély ad otthoni az uj magyar foldmives 
iskolának, amelyhez nagy belsőleg a a kisajátítás után 
megmaradt kétszáz ho;d jóminósegü szántó éa kaszáló 
járul. Bahez hasonló magyar gazdásági iskola mag 
caak egy működik Székelykereazturon, melyet az uai-
tárius egyház tart fenn,  különleges céljának megfelelő 
gonddal es odaadással. Ennek működése ez eddigi ered-
ményeket tekintve igen szép eredményekre jogoaii. 
Az uj radaóll gazdaaagi iakola részére a miniszteri 
engedély ÍB leórkesett már és ősszel megkezdheti mű-
ködését. 

— A helyi tenisaaakosataiy f.  hó 8, 9 és 10 
napokra nagyazabásu bemutató teniszverseny megren-
dezését tervezi, amelyekre Botez és HtmLurger or-
szágoB bajnokok la megígértek részvételüket. Aki e 
szép t portot azeretl, ne mulasaza el ezt a páratlan 
alkalmat éB nézze meg a veraenyt. Bővebbet a falra-
gaszok. 

— Varmegyéből . Borcsa Miklós TulgheB—töl-
gyesi lakós éa özv. Bndea Antalné Santlmbru—szent-
imrei lakós lovait a legelőről ellopták. — Qotbar And-
rás Lunca de mijloc—gyimesközép'oki vízi füréazes  a 
nagy kerékre ráeBett és borzalmas sérüléseket szen-
vedett. — Antal Pater Lunca de mij'oc— gyimesközép-
loki lakós több társával kitámadta Tankó JtLOjt, akit 
aulyoaan összevertek. A verekedőket átadták az ügyész-
ségnek. — Silló Tamás Misentea—mlndazenti lakóat 
a törvényszék súlyos teati sertés miatt 16 napi fog 
házra itélle. — Farkas Tamás Lazaresti, lázárfalvi 
lakós májua 28 án felakasztotta  magát. — Btrabás 
Imre Frumoasa, Bzépvlzl lakóat, aki Tőke Kristóftól 
lopott, a törvényszék 6 hónapi börtönre ítélte. 

Egy épületes belsőség eladó, Csíkszere-
dában, a Barompiac közelében, értekezni 
lehet Bedd Akos, szijgyártómesterrel. 1-3 
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Tisztalettel meghivju % Cii^s/er^dn város 
és vidóke nagyérdemű közönségét az 

1934évi junius hó 10-én, 
vasárnap megtartandó 

fürdő  megnyitásra 
és egyúttal az újonnan épült 
és megnagyobbított férfi 
uszoda f o l f t v a t á i á c a  a M 

SHELLWIÓ FÜRPŐRE 
* Zene, tánc-szórakozásról, 

elsőrendű ételek és ita-
lokról gondoskodva lesz. « 

* Hellwig Testvérek. 
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Regatul România. 
Primăria oraşului Mercurea-Cíuc. 

No. 28 şi 873—1934 cons. 
Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţa generală, că In Pri-
măria oraşului Mercurea-Ciuc in ziua de 16 Iunie 
1934 ora 10 se va ţine a doua licilaţiune publică 
cu oferte  scrise şi sigilate. 

1. Pentru furnizarea  a 75 stj. lemne de foc 
de fag. 

2. Pentru aiândarea pe timp de 3 ani a 
terenului viran al oraşului situat pe partea de 
nord a oboroului, cu intindtie de 1390 stj. păt. 

Condiţiunile de licitaţie se pol vedea in orele 
oficioase  la Primăria oraşului (secţia adm ) 

Concurenţii odală cu ofertă  vor depune 
garanţia de 5> socotit la valoarea ofertei  în 
numerar sau efecte  de stat. 

Licitaţia se vor ţinea în conformitate  cu 
dispoziţiunile iegii contabilităţii publice. 

Mercurea-Ciuc, la 30 Maiu 1934. 
VICTOR FAROGA m. p , 

Preşedintele Comisiunei ţnterimare. 
BENIAMIN TÖKE m. p , 

secretar general. 
ROMÂNIA. 

Ministerul lnstruc(iunei 
Gimnaziul de Băieţi „ P E T R U - R A R H Ş " 

Micrcurea-Ciucului. 
458-26 Maiu 1934. 

Publicaţie de licitaţie. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că la gimn 

„Petru-Rarcş" din Miercurea-Ciuc se primcsc ofcrle 
pentru furnizarea  a 100 stânjeni lemne dc foc,  până 
la data dc II Iutile 1934 inclusiv — ora 5 p. m , 
când va avea loc licitaţie. 

Plata se va face  imediat. 
Caietul dc sarcini se poate vedea Ia cancelaria 

şcoalci in fiecare  zi, intre orele 10—12 a. in. 
Director: Sp. Tudor. Secretară : F. Sporea. 

Árlejtési hirdetmény. 
Az érdekelteknek tudomására hozatok, hogy a 

„Petru R-irflb"  gimnázium Miercurea-Ciuc elfogad  nján-
is'o' at 100 öl tűzifa  szállítására 1934 junius 11 én 
délután  5 óráig bezárólag,  amikor az árlejtés meg 
történik. 

Fizetés a fa  beszállítása u'-án azonnal. 
Az ár'ijtésí feltételek  megtekinthetők mindennap 

d. e. 10—12 óra Lözöit az Iskola irodájában. 

Hirdetmény. 
A z^i-gidi 4304 sz. tjkvben A + 1. rsz. al»tti 

2 hold 808 nBZ-öiet kitivó kaszáló  én n z^ögödi 
4315 sz tjkvben A + 1. rsz. alat i 1 ho d 598 nsz.-ölet 
kiteiő  kaszáló,  1934 évi junius hó 10-én délelőtt 
10 órakor  irodámban,  önkéntes  árverésen, szabad-
kézből  eladatnak. 

Az ingatlanok teher- éB l onverzló-menteeek. 
Árverési feltételek  ezen időig irodámban bármikor 

megtudhatók. Az Ingatlanok a csíkszeredai határban 
VÓBZ dü'őben a katonai céllövölde mellett fekUaznek. 

Dr. MER  A ANTON,  ügyvéd, 
C-dkszereda. 

I 
i 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

• • l y o a l«aa£llift«tt  i i ikkt l 
b e i i a r a a b e t ő k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  la. 
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( M E G É R K E Z E T T ! • 

• aa uj tipusu 

Abatériás „PHILIPS" csoda rádiói 
I S Ü F F F L S I H B U O V A V O B Ţ 

5 iáfnpis  absfo  ut szelektív 200 - 2000 ra. 
bu'lámhoBstri egybeépített dinamikus bang 
szóróval (egujabb találmány) uj tipusu 2 voltos 
lámpák foly'án  ériábi baageró mellett mini 

m ília anódfocyasztá*. 
Havi fenntartási  összege állatidé használat mel-

lett 80 lej. Antonna nem azükaégos. 
Á'Iandóan raktáron vételkéryszcr nélkül, bár-
mikor megtekinthető. Eladások részletfizetésre. 
Mis tipusu rádiók mélyen leszállított árak03. 

I Í R Ó G É P E K 

í 
biBznált, kifogástalan  állapotban, o'c-ó árakon 

állandóan raktáron. 

Fischer Sándor rádió üzlet, 
4- Mercurea-Ciuc. 

Állami osztálysorsjáték. 
Z C s z d . 0 d . i l s i s m é t a J á t é k I 

II. oszt. húzása junius 5-én és 6-án. 
Pót sors-. egész fel  negyed nyolcad 
jegy ára • IQOF 125 

fel 
500 250 

Uj aorajegy ára • egéaz fél  negyed nyo'oad 
II osetályra . 2000 1000 6000 250 

Az (jli-ő Oüztélyra kifizetett  nyfreményk  Cs.kbpn 
50000 lej: 50879 szánj, 15000 lej: 20917 ^am, 
4000 l-"j: 69681 szá:n, 2200 ci: 15240, 45465, 

69545, 71529 szám. 

S IE S S E N I 60r8jegLéegvenni í.0'^11 

MegreilllelliElOlí: Áll.imi Otztálysorsjáték CÍÍKÍ Intéjösége 

Lőrincz József 
Mercurea-Ciuc, 

a „Bukareeti" kávóbáiEal ssemben. Szabó fodrási-
S— ü«l«t mellett. 

Agrar kisaját í tási kötvenyek eladok (1922 évi 
kibacHátás SVo-os). Cim a Va'íár üzletben. 

F E L I X 
g ^ o ^ s n f - a . r c L © 

© s a d e a m e l l e t t 
legolcsóbb, legjobb, legkényelme 
sebb gyógyfürdő,  mindeafele  rheu-
matikus bántalmak ellen, gyógy-

hatása utolérhetetlen. 
T e l j e s p e n z i ó : 

Lakás, élelmezés(diétikus is) és fürdő: 
M ijm hónapban napi 80 lejtől 160 lejig 
Jua:ui hónapban napi 00 lejtől 180 lejig 
Juliua ós auţ.-ban napi 100 lejtől 220 lejig 

E g r ó s z é v e n á . t n - j r i t v a . 
V a s ú t i k e d v e z m é n y ( 5 0 0 / o ) 
e g é s z é v a n á . t é r v é n y e s . 

Különféle  SBÓrakoiá'ok : 
Strandfürdő,  tanlaa minden este táno, könyvtár, atb. 

• X X X X X X J O O C O C J I C X X X X X X S 

S MODELL KALAPOK ^ 
tia naponként a j formák  olosó b ţ 

^ árban, ]3a.«fft«lEljat£L*télK  ^ 
H VBNCZEL T A N Á R N É N Á L H 
¥ Ugyanott ké iaülnek natnden- M 
K - cemA női ka lapok etsArendü ^ í 
H 7 anyag hoasaadasáva l . Kalapck 

itaiakttáca a legrövidohb idő aUtt. % 
W Csikssereda, I. C. Bra t i acn (Siisisá- W 
Q iium)-uooa 112. ««. . fcSörbaaktai lábea.  C 

iSB •yaiawalt Vtóát h, Hvjn«f«».tl>f*b«».  CttkiMt^ikaA. 




