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Laptnlajdonos 
Oav. VÁKÁR LAJOSNft 

FslaMa szerkeszti 
E t i S Z K O H V I K T O R 

Kiadóhiva ta l : 
Vákár könyv- ia papírkeres-
kedés* Csíkszeredán, hová 
a hirdetések árai áa ellfiie-
káal dijak «lin kUdendik. 
•gyes n i a ára Lat (.— CSIKI LAPOK 

POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TAR8ADALMI HETILAP 

m t u t l l l i>: 
Egész évis Lel 160 
Félévre . 80. -
Negyedévre , 40.— 

Alföldre  egy éne . 440.— 
Hlrdetéal dijak aleg-
oloeóbban aiámtttatnak. 

Kéziratok nem adatnak vlaaia 
Nyílttéri közlemények 
dija soronkint Lel 25.— 

Msgjalanlk minden vasárnap 

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA 
könyvnyomda, könyv , papir-, író óa 
rajiszerkereskedés, könyvkötészet 

Bratianu-uooa 58. 

Szülők flgyelmebe! 
Az iskolai év kezdete alkalmából tisztelettel vaD sze-
rencsém a n. é. közönség és t szülök szíves ügyeimébe 
ajánlani njonnan érkezett árckkal d ú s a n f e l s z e r e l t ' 

könyv-, Írószer-, tan- és 
rajzszerkereskedésemet 

Ál landóan nagy raktár román és magyar tankönyvekbe u 
legjobb minőségű körzők, könyv- és tolltartók, iró- és 
rajzszerek, kitűnő gyártmányi hege lük, hegedühnrok, 
hegedű-alkatrészek, festékek  és íestőszerek, valamint 

mindennemű iskolai felsze-elési  oikkekben. 
Das választékban kaphatók irodafrlszorelési 
cikkek, diszlevélpapirok, papirkülönlegessé-
gek, disz- és ajándék miivek, román és ma-
gyar i 'jasági iratok, Ízléses helybeli és mű-
vészi képeslapok, irodalmi és zenemüvek. 

Könyvnyomdámban 
minden e 9zakmába vágó 
munkák ízlés s, csinos ki-
vitelben, j u t á n y o s á r a k 
mellett a legrövidebb idő 

alatt készülnek. 

Kön)vkötészetem 
elvál'alja mindennemű is 
kolai, üzleti és más köny-
vek ízléses és olosó bekö-
tését és azok tartósságát 

garantálja. 

Jutányos á r ak ! Pontos kiszolgálás! 

Felhívás a városi lista je-
löltjeihez. 

A Magyar Párt városi tagozata ez-
úton is kéri a községi tanács jelölt-
jeit, hogy f.  év junius 11-énüíöíéláto 10 
órára a törvényszék épületeben a lista 
letevésére m e g j e l e n j e n e k , egyút-
tal minden jelölt a lista ajánlására ker-
jen fel  egy-egy válaBztó polgárt. 

Fakereskedö urak 
figyelmébe! 

In atenţiunea Dlar co-
mercianţi de lemne!. 

Bevételi és kiadási utalványok 
Mandate de intrare şi eşire 

Bérfizetési  jegyzék (Listl de plată) 
Anyag- és erdőfelvételi  könyvecskék 

Cărticică de inventar pentru materialul in 
deposit şi pădure 

Előleg könyv (faragottfa,  gümbfa,  giimbrud) 
Cărticică de avans (pe lemn rotund ctc.) 

Fuvar-bárca (Barţă pentru cărăuşi) 
Munkások nyilvántartása (zsebben hordható) 

Evidenta lucrătorilor (ptru purtat in buzunar) 
Orvosi utalv&ny (Certificat) 
Számlakönyv (Factura) 
Szállítási kimutatás (Consiynalio) 

állandóan raktáron, totdeauna in depozit, 
legjutányosabb áron pe lângă preturi mo-

beszerezhetök l derate la 
VÁKAR könyvkeres-
kedésében, M.-Ciuc. 

LIBRARIA VAKAR 
Mercurea-Ciuc. 

Mindennemű nyomtatványok megrendelésre a legszebb 
kivitelben a legpontosabban eszközöltetnek. 

Junius tto 12-re hívták össze a Magyar Párt 
- csikmenyei intézőbizottságát. 

A megyei tanács valasztását 1934 
évi junius ho 30-ára kiírtak. A Magyar 
Part csikvármegyei intézőbizottságá-
nak tagjait valamint a községi tagoza 
tok elnökeit folyó  évi junius bó 12-en 
(kedden) délután 4 orara, Csikszere-
daba, a Közbirtokosság székhazába 
összehívta az elnökség, hogy a megyei 
tanács jelölő listáját öászeallitsa. 

2 A LEGJOBB IRONl 
• 

jfa 
építészek, technikusok, 
mérnökök, rajzolók és 
k ö n y v e l ő k számára 

i 
I 
I ASTECC 

Vákár köayvkereskedese, Csíkszereda. 

Mit tegyünk? 
(K...) A kormányelnök maga dobia be a 

közvelemenybe azt az e l v e t , hogy a köz-
igazgai&si vaiasztasok iegyenuK p o l i t i k a -
m e n t e s e k . Az elv nagyon helyes és nagyon 
szép, de azt hiszem, hogy ezzel is ugy leszünk, 
mint sok más kormanykijelentéssel. Az elv 
megmarad elvnek s az élet halad tovább 
a maga u jío. Mindenesetre nagyon ideális 
volna, ha legalább mi székelyek megtudnók 
érteni egy politikamentes közigazgatási átala-
kulás nagy jelentőségét s valóban a politiká-
tól mentesíteni tudnók a folyó  hóban lezajló 
vármegyei-, városi- és községi-tanács válasz 
tásokat. 

A politikamentes választások alapját ké-
pezhetnek egy olyan kialakulásnak, amely egy. 
részt megkímélné az illető közigazgatási egy 
ségeket a bizonytalanságtól, másrészt ki 
küszöbölné olyan egyéniségek szerephez jutá 
sának lehetőségét, akik csak ártalmára vannak 
a vármegyei és községi közigazgatásnak. 

De szükséges volna egy egészségesebb 
átalakulás azért is, mert az uj közigazgatási 
tőrvény a vármegyei és községi életbt n a foly-
tonos ságra törekszik éj egy lépest látszik 
tenni abbin a irányban, hogy az interimárko-
dások szűkebb körre szoriihassanak, ami által 
a konjuaktuca-lovagok kísérletezései is meg 
nehezíttetvén, sok erkölcsi és anyagi károso-
dástól mentesülnek ugy a vármegyék, mint a 
városok és községek. 

Az interimárrendszer a vármegyei és köz 
ségi közigazgatásnak valóságos rémeit és szőr 
nyeit termelte .ki, amely szörnyeknek nehezebb 
fejQkőt  venni, mint a H^rákles mondabeli ler 
nai hidrának. 

Etek a szörnyek és rémek valóságos gla 
diálor mutatván} ok cirkuszi küzdőterévé 
tették, k ü l ö n ö s e n a községek be l ső 
é l e t é t , amelyek miatt kimondhatatlan eokat 
szenvedett a köz jó s amelyek undort kel 
tettek az ö n z e t l e n v e z e t é s r e érdemes 
emberek soraiban. 

Majdnem minden községnek megvannak a 
maga terrorlegényei, akik különöB Ügyességgel 
tudnak lavírozni az uralkodó politikai pártok 
között, ez által biztosítsa maguknak a possi-
bilitást mindenkor. Ha va'amelyik ilyen gladi 

Ator le is c súsz ik , azért tovább is tartalé-
kolt réme marad a községnek, aki a győző 
ellenlábas állandó denunciálása DCellett, nem 
szűnik meg a bosszúállás anyagát szorgalma-
san gyűjtögetni, azon időre, amikor majd me-
g i n t ő kerül „u ra lomra" , azok ellen, akik 
nem hajtanak neki térdet és fejet... 

Fdlbecsülhetetlen az az erkölcsi rombolás, 
amit az interimárrendszer kitermelt a nép lel-
kében. Megtanította ez az embereket arra, hogy 
az igazságkeresés kétes fogalommá  legyen, 
mert a m a igazsága, a holnap igazságtalan-
sága lehet, aszerint amint egyik vagy másik 
pirtállásu érdekeltség kezébe kerül az igaz-
ságtevés joga. Mcg'anitotta ez a rendszer az 
embereket arra is, hogy szint vallani ne mer-
jenek, mert a ma „ l e t e r í t e t t " gladiátor, 
a holnap konjuakiurájának nagyhatalmú ura 
lehet, aki majd ítélni fog  elevenek és holtak 
felett  B jaj annak, aki tapsolni mert minapi 
bukásához.,. 

Mit kel l t e h á t t e n n ü n k , ha hasz-
nos í t an i a k a r j u k az u j köz igazga -
tási t ö r v é n y b e n l e f e k t e t e t t  j ogo-
kat? 

Ba kell rendezkednünk egy egészséges 
folytatólagosságra,  vagyis állandóságra. 

Meg kell szabadttaniok magokat a közsé-
geknek a politikai kalandoroktól és terrorle-
gényektől. 

Számba kell venni minden községben az 
absolut erkölcsi és szellemi értékeket, akik 
méltók arra, hogy a lakósság bizalmának leté-
teményesei legyenek. 

Viszont azok, akik felé  a bizalom irányul, 
ezen bizalom előtt kötelesek meghajolni s vál-
lalni a t e r h e t , amit ez a bizalom jelent. 

Minden község feddhetetlen  előéletű, arra 
szellemileg érett, önzetlen embereket jelöljön 
a községi tanácsba s ezáltal biztosítsa nyugal-
mát és fejlődési  lehetőségeit. 

Nem szabad itt érvényesülni sem barát-
ságnak, sem sógornágnak, vagy komaságnak, 
hanem csak a község jól felfogott  érdekeinek, 
egy jobb jövő kialakításába helyezett erős és 
becsületes hitnek. 

Fere kell tenni s ez különösen vá rosa -
inkra vonatkozik, — a epeciális érdekkép-
viseletek erŐBzakoláeát, emely egyrészt az erők 
fe lbomlásá ra  vezet, másrészt pedig aka-
dalya lehet annak, hogy a l e g h i v a t o t t a b b 
és l e g a l k a l m a s a b b erők kerüljenek be 
a tanácsba. 

Mindnyájan magyarok v a g y u n k . 
Egyek kell legyünk a jóban és a rosszban 
egyai&nt. A kereskedő baja ép ugy kell fájjon 
az iparosnak, mint ahogy a gazda baja fáj  ai 
iparosnak és kereskedőnek s ahogy a szabad-
foglalkozásnak  szegénysége fáj  az iparosnak, 
kereskedőnek és gazdának. Kisebbségi sor-
sunkban nem engedhetjük meg magunknak azt 
a luxust, bogy egyes társadalmi érdekellségek 
szerint osszuk meg amugyis gyenge erőinket. 
Mindnyájunknak egy a baja: a magyar b a j , 
a k i s e b b s é g i sors , a nyomorúság s 
ennek leküzdésére össze kell fogni  a leg-
jobb , a l e g m e g f e l e l ő b b  e r ő k e t . Nem 
baj az, ha ez csak ugy érhető el, ha a listán 
nem mathematikai pontos arányszámban sze-
repelnek az egyes társadalmi osztályok, mert 
mindenekfelettvaló  a cél: a faj  demons t -
r a t í v k é p v i s e l e t e . Ezért a célért fére 
kell tenni minden kicsinyeskedést vároBon és 
falun  egyaránt; ezért a célért fel  kell áldozni 
minden más érdeket. 

Ismételjük és hangsúlyozzuk, hogy csak 
ppy baj van: a m a g y a r b a j s ennek le-
küzdésére össze kell fogni  az erőket. 
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Szent Antal cserepet kér . . . 
Egykor régen a tatárok elöl menekülő, a klastromhoz 

közeli erdőbe hnzódó a Szent Antal égi pártfogása  alatt 
megmenekült ferences  barát, fogadalomból  és hálából saját-
kezüleg kápolnát épített a Csodatevő tiszteletére. EB pedig 
a hagyomány szerint azon a helyen, ahol rejtőzve és védve 
volt: a Kis-Somlyó hegy homlokán. A kápolna azóta áll. 
Szent Antal védte, bivei szerették. A fogadalmi  építés elő-
ször kicsike volt. Azntán megnagyobbították, megügyesitet-
ték s állandóan gondozták. Ne feledjük,  a mult század má-
sodik felében  jól rendezett s fegyelmezett  „Szent Antal egye-
sület" létezett és működött Csiksomlyón. Talán éppen en-
nek is érdeme, hogy oly sokáig épségben dacolt a Hargita 
szelével. 

Az idő telik. S az idő mos, ront és koptat. Szent 
Antal kápolnáját is kikezdte Somlyó peremén, kivül belül. 
Az eddigiek ntán most újból megvizsgáltatott. Diagnózis: 
a vakolat mállik, a fal  omlik, a torony korhadt, a zsindely-
tetö rosta. Tovább igy hagyni nem iehet. Régi a vágy s 
elhatározás, javítani, javitani. De nem telt. Most ugyancsak 
nem telik, de az orvoslás mnlhatatlanul szükséges. Bármi-
képpen muszáj. Az nem lehet, hogy Szent Antalnak ron-
gyos-kopott háza legyen. Az építő ősöknek nem lehetnek 
méltatlan fiai  s a régi Szent Antal egyesület mögött nem 
maradhat el Szent Antalnak mostan bucsutjáró serege sem. 

Azért szándékunkat közöljük veletek, Szent Antal 
tisztelói: 

A kissomlyói Szent Antal kápolnát ki fogjuk  javí-
tani. A munkálatok a napokban kezdődnek is. Alap semmi 
sincs, se pénz, 89 anyag. Egyelőre erős hittel Szent Antal 
hitelére és még üres számlájára megy. A fedél  a legelső. 
Elodázhatatlanul javitani kell. Es pedig a terv szerint cse-
réppel, erős, tartós, azép piros cseréppel. Legyen szegény 
Szent Antalnak cserepes háza! 

Szent Antal nevében kérünk mindnyájatokat, — főleg 
titeket csíkiak és Szent Antal búcsúsok, felettetek  áll őrt I — 
járuljatok hozzá e nemes akcióhoz I Adjatok Szent Antal-
nak cserepet, segítsetek szépíteni házát, mind, akik őt sze-
retitek bárhol, vagy búcsúra pünkösdkor és keddeken ajtója 
elé jártok! Most mutassátok ki, hogy szeretitek őt s ked-
veskedni is tudtok! Nem kér sokat. Egy cserép 2 lej 25 
bani. Szegény asszony is megadhatja. Egyet legalább. Aki 
akar s teheti, többet is, hiszen sok kell. A megajánlott 
cserép ár akár összegyűjthető, akár a perselybe tehető vagy 
a kolostol ba behozható. Ha pedig valaki tehetősebb any-
nyira szereti Szent Antalt, s ég buzgósága házáért, hogy 
500 lejt vagy azon télül adakozna, márványtáblára felírjuk 
nevét s a falra  kitesszük emlékül és hálául. 

Ha akarjátok és segítetek, a tető után a többi szük-
séges javítások is meglesznek. 

Szent Antal kér. Adjatok, adjatok, adjatok Szent An-
talnak — cserepet! 

Szent Antal nevében : 
a csiksomlyói ferences  kolostor főnöksége. 

Egyről-másról. 
(K. . . ) Török  Ferenc  esperes plébánost, akit a 

helyi törvényszék a tél folyamán  >u'yosan elitéit, a 
tg.-mureaí—marosvásárhelyi tábla felmentette,  ilíitve 
BB ügyben uj tárgyalásra utasította a törvényszéket. 
Ui, akik Törők  Ferencet  jól ismerjük, hiszen egyház-
községünknek ia plébánosa volt, sohasem ismertük 
olyan embernek, aki ne fonto'ná  és ne gondolná meg 
azt, amit mond. Tisztában voltunk azzal is, bogy B 
feljelentés  csak boszu müve volt, amit előbb-utóbb 
tisztázni fognak  a felsőbb  blril forumok.  Ilikor ebben 
az lráoyban az első lépés megtörtént, jóleső megnjug-
váSBal és teljes bizalommal vesszUk azt tudomásul, 
mert a táblai döntésből az látszik ki. hogy ezt a kér 
déat alaposabb blril vizsgálatnak kell alávetni. 

Ennek as egész ügynek a háttere égeti az arcom 
s megvagyok győződve, hogy másoknak Is égeti, m»rt 
arcúikba kergeti a vért. Székelyek, talán az elitélt 
papnak volt tanítványai koholták a rettenetes vádat 
egy székely pap ellen, akinek lehet az a hibája, bogy 
szónoki készségének erős ostorcsapjaival térangette 
juhait ott Ciumanl (Csomafalva)  községben, de semmi-
esetre sem érdemelte meg azt, hogy az ellu'aszoeo-
dott erkölcsök ilyen orgiát ülhessenek fölötte. 

Evekkel ezelőtt volt itt egy pánzügyígazgató, aki 
e»v alkalommal e sorok írója előtt igy fakadt  ki: 
.Erdélyi ember vagyok. Siolgáltam a mazyar államot 
Is. Ismerem a fajtámat,  ÍBmerem a magyarokat le. 
Nem tudom azonban megérteni a székelyeket,  okik 
nem tudnak kifogyni  az egymás denunciá'áBából. Sze-
mélyesen és névtelen levelekben jelentgetik fal  egy-
mást nap-nap után. — Akármennyi  hibánk Jegyen 
nekünk  románoknak  — mi ezt a csúf  dolgot  még 
sem csináltukIgaza  volt. Ezt a c uf  do'got cíak a 
ml székely atyánkfiai  üzlk lparsierüen. 

Török Ferencet 6 évi börtönre Ítélték ezért, mert 
egy Pál Hibály nevű csomafalvl  korc mároa feljelen-
tése és tanúvallomás» szerint 1932 ápMlIn 20 án eate 
azt mondta volna a plébános S'.ilágyl Sándor és Pál 
János bevonuló székely legényeknek, hogy „ne busul 
játok ugy sem kell sokáig szolgáljatok a román had-
seregben*. — A törvényszék ezeknek aa embereknek 
tanúvallomása alapján vette beblzonyltottnak a vád»t. 
A Tábla moBt Gyárfás  Elemér szenátor véd^m? után 
aa Ítéletet megsemmisítette éB a törvényszéket uj tár 
gyalás lefolytatására  utasította. 

* * 
* 

Nagy divat lett aa Idegenforgalom  felkarolása. 
Országok, városok, fürdők  versenyeznek ezért és Igye-
keanek aa Idegenek odacsábltására mindent megtenni 
N ahány esztendő óta vármegyénk ls kínálni kezdte 
magát. Tarlstálkodásra alkalmas hegyeinkkel és ter-
véaaetl népségeinkkel IgyekEzUnk mgunk felé  for-

dítani a figyelmet.  Da vannak helyeink, amelyek a 
maguk nemében egyedül valók az országban B ezt a 
kivételes helvzetüket még sem tudják kihasználni. Itt 
van például Rimánla legmagasabban fekvő  klimatikus 
gyógyfürdője:  a Hargita-fürdő.  Ea Itt élek 27-ik 
esztendeje. Idejövetelem óta ismerem e fürdőt  az ő 
pavilonjával, középen úgynevezett zenepavilonjával és 
Lövétéjével. I merrm nagyszerű borvizeit és kénes 
gödreit, de az eltelt 27 év alatt csupán annyi változást 
ÓBzleltem, bogy a pavilonok (1 kivételével) roikadoz 
nak össze, a „zenepavilon" mint val t ml régi jó idő 
emléke hajlik ide, hsjiik tova, a bidegfürdő  m'g job-
ban „kihűlt" s szegény öreg Lövéte romokban bever... 
Hit ugyan gyenge haladás... Lehet, bogy nincs pénz, 
bogy a bérlők ráfizetnek  a bérletre, de a tulajdonom 
Cicru—CHICSÓ községnek mégis volna arra módja és 
lehetősége, hogy ha már építeni nem tud, leg.lább 
tegye lehetővé, hozy építsenek magánosok B H meglevő 
épületeket tartsa jókarban. D-t megteheti a tuWjdonos 
község azt ÍB, hogy a fürdő  közvetlen környékét tegye 
legalább tetssetŐBebbé. Mart m^gla egy kicsit furcsa 
dolog, hogy Románia elBŐ klimatikus gyógyfürdőjének 
az előtere legelőül szolgál, B pavilonok fölött  árnyék-
székek teszik groteszkké az egyébkínt kífeló  szép 
kilátásokat. Vagy kevés munl'ával lehetne planirozní 
a pavilonok elejét, beültetvén szt valami kövi virág-
félével,  ami gyorsan fejlődik,  alacsony növésű és meg-
akadá'yozra a felturjárzápokat.  De közvetlen fz  első 
navl'on előtt ott terpeszkedik  egy-egy csukorékben 
5—6 fenyőfa,  amely napot-kilátást  elvesz. M ért 
nem vágja ki ezeket a község PH mí-rt ntm ad napot 
az épületnek  s a fürdőknek  ? Miért zárja el ezeklel 
a leggyönyörűbb kilátást a Knsmib-ezikla és le a 
völgyön Frumoasa—Szí pvíz felé?  Ntm azért megyünk 
oda, hoKV csak BZ eget lássuk s a legelő', hanem 
hogy a hiányosságokért legalább kárpóto'jarak a szép 
kilátások. 

Amint halljuk most a k'jzsée módosította a szer-
lódést oh formán,  hogy a javításodat és a fejlesztéssel 
járó egyéb do'gokat maga fogj*  Intézni. Ez így helyes 
la, de minél e'őbh hozzá kell kezdeni a legsürgősebb 
javításokhoz, mert hanem a tőrvény  rásújt a fürdőre... 

Kis várót unk a fokoza'os  fejlfdés  vona'ait mu-
tatja. Az utak kezdetek kírpülcí, fő'  már pirkirrzátok 
is fopják  díszíteni » köztereket. Mind m p és d 
retes dolog, de ezen krzben fáj  lálrunk azt, bopy A 
Ferdinánd-király útvonalon, a szép fejlődésnek  induló 
fák  minden eazterdőben Sícrnjü m'gcsorki átnak vet-
tetnek slá. S mindaz a villanyvezeték miatt. N*ir 
lehetne ezeket a vezetékeket ocnsn áthelyezni, bogy 
a fák  szabedon kibonthassák l orcné'ukat a \áros dirzi-
tésére... Azt hisszük, bogy lehetséges vo'na. Az úttest 
elég széles és elég alkalmas egyrészt a vezetékek 
áthelyezésére, másrészt i gy szép fasor  iiff  j'< szlesére. 

A nevelés köréből. 
A gyermekvédelem  c. ls.phan i-ja H. Baross 

Mifcda.  „Egy ngpii»ruik ipta a mimp: „4 20 éves 
öngyilkosok és a 15 éves öng)ilfco:ok  problémái — 
hogv a serdülők és serdületlenek nap nap u'án felve-
tődő más, többé-kevésbé tragikus végű problémáiról 
ne is beszéljünk — megvannak és szembe kell velbk 
néznünk. Ui azonban azt hisszük, hogy ez nem is BZ 
ifjúság  válsága, bani m a családé." Az írónak sajnos, 
igaza van. Meg kell tehát kezdenünk a szociális uijá-
épitést, még p. d'g a cialádon kerisztül. P u'deVuynt 
belga államtitkár már régebben megalakította a biüs-
sell nemzetközi családneveiő központot és a .család-
nevelői intézetei". Ez az intézet d plomát cd növen-
dékei kezébe. Öi tanítják azután a már az iskolába 
ÍB bevezetett családnevtlói órákon a tananyagot. Ezek-
ben a tanórákban az életre készítik elő nz ifjúságot, 
ho;y mikor családot alapít, fogalma  legyen necsak 
számtanról, a földrajzról,  hanem arról is, hogyan ne-
velje jöveedő gyermekeit a pólyától az iskoláig, sőt 
tovább is. A zsenge gyermeki or a jellemnevelés szem-
pon'jából igen fontos,  mert még az iskolaévek ke;dete 
előtt alapozódik meg a gyermek egész jövendő lelki 
élete, jelleme. — Vrzessük vissza az ifjúságot  az ott 
honhoz, boey más legyen már a következő generáció 
nevelése. V> g\ük csak azt, hogv egy ifjú  a belga ál-
lamtitkár számítása szerint 20 éves koráig átlag 2000 
órát tölt a teirplombsn, 8000 órát PZ islo'ábsn. sbo' 
tanítana1 ; d* az életre aa oubon nevel, abol 100 000 
órát tölt a gyermek 20 éves koráig. E számokból is 
látjuk, mennyivel több all'B'ma van a tzü'őnek gver-
mnke lelkének formálására.  I -» sürgŐB tennivalónk vo'na 
a jövendő szülők nevelése Nincs bárom éve, hogy XI. 
P.us p*pa is élénken követelte, bogy » jöverdő szü-
lőket kéBzitBÜk elő feladataikra.  Sőt Hoover elnök is 
élénken ragaszkodott a FVhír Házban tartott konfe-
rencián e gondolathoz Nem szoritkozbatík sz ifjúság 
családalapltási nevelése egyts alkalomtzeiú előadá-
sokra, hanem Igen is kötelezővé tellene tennünk ezek-
nek az l<m°retekoek megszerzését. Mennyire foglal-
Irogta'ja ez az eszme az egész világot, mutatji nz. 
hogv már edd'g 6000 résztvmő jelentkezett az 1935-
ben Bruxallesben tartandó V. nemzetközi családneve-
iéi konzresszusra. Ezen kivétel nélkül érdfke've  van-
nak sz egész világ nép»), atik a jövő generáció jel-
lemnevelő módszereit akarják megjavítani. Az egyes 
nemzetközi bizottságok tagjai pedig felkérettfk,  hegy 
terjesszék elő gondolataikat, indítványaikat s bogy mit 
vezettek be edd'g országukban a jellemnevelés terén. 
LSBZ továbbá csálédoevelésügyi kiállítás, kf'pi>k,  köny-
vek, fl'mek.  tervek, a legjobb gyermekjátékokat Is be-
mutatják. Sőt egyes nemzetek kis családiig} 1 tanács-
adót la fognak  e kiá'IIláton felállítsd", 

Tóth  Tihamér  „ 4z intelligencia  lelki  gondo-
zásaiban mondja:  Amint a hegyi patak magas csú-
csokról indúl a völgy felé,  ép ú <y B társadalmi életben 
ÍB természeti törvény, hogy az életet fakasztó  vagy 
lelket ölő goidolatok a magasabb osztályokból indul-
nak az alBCSonyabb Hé . A pzelleml iránjok fe'uről 
diadalmaskodnak. Ami tagnap még csak könyvbo'cse-
let volt, azt ma már regények, színpadok hirdetik B 
holnap már a szerint élnek az embtrak. Minden kul-
ú-ális és vallási elváltozás fe'ű  rő: kezdődött. A mu 

veit körök után igazodik a világ Amit ma BZ egye-
temi katedráról hirdetnek, az holnap már leszáll az 
elvont t u d o m iny magaslatairól a közép'skolák termeibe 
s holnapután aprópénzre váltva ott forog  a nép között 
lapokban, g ű aseken, egyletekben. A Bzellemi intelli-
gencia — ha ön'udstlarú' is — de vezére a népnek; 
vezére az erkö cai magaslatokra va«y útvesztő mely-
ségekbe asz rint, amint amerre ő m-ga Is jár. Ha te-
hát a tanult világ elhidegedik a vallásos eszméktől, a 
népet is lehetetlen lesz sokáig megtartani atyái bité-
bi-n. Azért mondjuk, hogy ae intelligencia intenzív lelki 
gondozása BZ egyház részire nem presztízs és ambíció 
kérdési, hanem nz egész egyházi eletre kiható vitális 
jelentőségű feladat. 

.4 tekintély  elvéről  írja a N5ptanitók Lspjfc: 

— A tekintély elvével, mint lélektani ténnyel kell szá-
mo'nunk. A gyermek a maga gyengeségének érzeté-
ben keresi az orós, irányító kezet, amelyre biztosan 
számithat Biaalo^nmil tekint arra, atiben segítőjét is-
meri fii.  A gyermsk himar megfejti,  melyek az igazi 
ás melynk a Ulmi értékek. S ba arra eszmél, hogy a 
hivataWdta tekintély nem igazi értékeken nyugszik és 
a Unl'ó részéről a segítség nem őszinte részvétből, 
szeretetből fakad,  akkor vége a tanító tekintélyének 
és vége annak a tiszteletnek és bizalomnak is, amely-
lyel a gyrrmek f<-léja  közeledett. A tekintély megszer-
zésének tehát legfőbb  kellékei: nz erkölcsi erő, lelki 
tartalms.sság és sz őszinteség. Kerdetben a gyermek 
nem esimál arra, hogv mit köszönhet tanítójának, c*ak 
ösztönösen érzi a tanító jóságát és szellemi fensőbb-
ségét. Bir még nem kép>s igazi értéke szerint meg-
ítélni tanítóját, de érzi szeretetének őszinteségét, amel-
lyel so'Bi iránt érdeklődik. A tanítótól függ,  hogy mi-
lyen viszony f  j'ödik ki közte és tanítványai között és 
ki tudja-p vívni ég meg tudja e őrizni a nevelői munka 
egyik legfőbb  követelményét: «tanítói tekintélyt. C^ak 
lélekismerő, pedngceuslell üle ú. jó smher remélheti a 
tekintély meg'zerzfsét:  a külső erólfcrdéstk,  nag)ké-
fü)ée.  a hatalom fitogtatása  rbh"Z n'm vezeinek. A 
tekintély megszerzésére és megtprtásárn senkit sem 
lehet megtnnitaní. A tekintély e'sősorban belső érté-
keken niuzs^ik: a tsnitó munkájának egyik legsajá-
tosabb következménvo és a nevelői rátermettségnek 
egyik legigazabb fokmérője.  (Uj Élet) 

Az iskolánkivüli  népművelés  magyarországi 
adat  i. 1930—31. «vbnn M igyarorszáeon 1400 dal-
kor éí ónolt'-»r nü;cdött; a népbázsk ( u'tü'házal) 
száma 268 vo't, a nép könyvtárának Bzáma 1780 éi 
a v t i óiépok száma 995 Utyanabban az évbr-n 20 410 
népTrii'elés! elő-dó (tanító, tarár, lelkész, orvos Btb.) 
88.131 ismer^tterjesz ó e'ő dást tfr'ott  és 19 366 nú-
k-'dve'ői p'óndás zajlott le. A« irni olvasni n'm tudók 
részért* 232 tirfo'y^mot  rer.dezteir 19 511 órában « 
ezeken 4481 hallgató vett részt. Vo't azonkívül 985 
elemi é* ái««lá»os ismeretterjesztő tanfolyam  60.721 
órában ÉB 42.408 résztvevővel. 

György Lijos dr.  irja a cselekvőiskoláról: 
A modern p dígó^ia eredményei kétségbevonhatatla-
nul 1 íavo'ját-, hogy nevelési Bzempontból az attiiitás 
föltétlenül  értékesebb a pissziUtásnál. A mai kor szel-
lemével már nem egyezik a tacitó egţo da ú tevékeny-
ségére beállított könyv- és Bzóískola. mert ma a nr-
velerdő lelkéből faksdó  munkában és cselekvésben 
látjuk a nevelés cálját, mégpedig a kézimunkába* ép-
úry. mint a szellemi és szociális munkában, bogy áí-
ta'uk a növendéket önállóságra szöktessük és öntevé-
kenységre serkentsük. A cselekvő iskola arra törek-
szik, hogy a szótacu'ás helyett a gyermeket a tettek 
pzférájába  emelje aa egyo'da'u érte'mi kf'pzés  he-
lyett a cselekvés körébe helyezze, d rekasságra ne-
ve'je, a jég hátán is megélő erős j'-'-irmé i célozza. 
A cseUkiö Iskola nrpjHÍnk életérz( 11 rt k kiftjtzője.  A 
régi i-kólában nevelkedett rmbertipus akarati rugói 
megrozsdásodtak s ezért a cselekvésre való képtelen-
ségben megrekedt. Nevelésünkben pedig az skar&tl 
tendenciára kell helyeznünk a Fu'yt és egy olyan nem-
zedéket kell útra Indítanunk, emely kr'pes örnunkés-
ságára, áldozatokra, s képrs arra, bogy szive a kö-
zösség szívverésével eg\ brdobbsr jon AZ önzetlen icunka 
Ideáljában megerő-ödött valláserkö'csi skaralra ven 
ma a legnagyobb sfükségüok.  Ezt sz életideált eksrja 
a cselekvő Iskola az új nemzedék vérkeringésébe be-
vinni. (Erdélyi Iakola) 
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24. C S I K I L A P O K •-ik «Mal. 

A Magyar Párt 
v&rosi tagozata összeállította a M. Oiuo, 
csíkszeredai v á r o s i t a n á o s listáját. 

. * Pár» helybeli tagoltának Intézőbizott-
sága f.  hó juniua 7-én megtartott Ülésében foglalko-
zott a városi tanács listájának öaszeállitásáva'. A köz-
ségi válasstásBal kapcsolatosan megindu't egyezkedési 
tárgyalások szerint a hatalmon levő liberális párt el-
fügadta  a Mtgyar Párt ajánlatát tárgyalási alapul és 
a valasstandó 28 tanácsosi helyből 20-at átengedett a 
Magyar Pártnak. A liberális párt ragaszkodik ahoz 
hogy a polgármester éB egy alpolgármester román, 
két alpolgármester magyar legyen. A hatalom blzto 
sltja, hogy megegyesik város egész román társadal-
mával is ugy, hogy a városi váUsztái teljes egyhan-
guai történj in meg. A Magyar Pá't ilyen faltételek-
kel elfogadta  as egyezséget éa erre az esetre 20 ta-
got jelölt a városi tanácaba. Arra aa esetre, ha a ro-
mán pártok nem tudnak megegyezni egymás között a 
igy nem kerülhető el a választás, akkor a Magyar Párt 
killőn listával Indul a választásba és erre ls megej-
tette a28 tanácsoa jelölésit, amelyből a végleges meg-
egyezés esetén az utolsó 8 tag elesnék, hogy helyet 
adjon a román jelölteknek. A jelölések tekintetében a 
Mtgyar Párt figyelembe  vette a város különböző ér-
dekképviseleteinek jelöléseit, klhangsulyoza azonban, 
hogy ei nem leiet a jövőre Bemralképpeo irányelv. A 
Mtgyar Párt mint az egész magyar táraadalmat egy 
befogó  szarvezet nem rendelkezhet soha arra a szét-
húz) alapra, amely iparost, gazdát, kereskedőt éa sza-
bad foglalkozást  külön emleget. Senkinek nem lehet 
cilja, hogy meg ne értse azt, hogy egy faj  küzd )lmire 
hj'éloj csipást jelentene ennek a szHtagozó gondo'at-
ntk az elhatalmasodása. A Magyar Párt a város kü-
lönböző testületei által megejtett jelölő Ivekből sors-
húzás utján állította össze a végleges listáját azzal, 
hagy azoi a vezető helyet a liberális párt kiváuBágn 
szerint átengedi. A sorshúzás eredményeként a jövő 
viroii tanácsa következőképpen alakult ki: Biró Jó-
zsaf,  Nuridsánv Mirton, Hol'ó Gábor, Dr. E-őts Péter, 
Dr. Ztkariás Jenő, C-tibl Károly, Dr. D tradica Félix 
Rnzezh Viktor, B ikcsl Kárólv, Salymoasy Károly, 
Kii Híjiod Jizaef,  Btkó Kálmán, Albert Vilmos, 
Hincz Antal, Karácsony János, HíjduÁ-OJ, Berek Fa-
raoc, K tl a már Gábor. Ver*ss Elet, Sztantó Zoltán, 
Eró« Béla, Kere^toa E ek, Ztldoer A fred,  Bedő Altos 
Fuó Árpád, Ba'ogh Géza, Lux látván, Gásptr Gibor. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Junius  hó 8-án az egész ország ünnepelt Öfel 

aége II. Károly román király visszatérésének negyedik 
éves évfordu'óján. 

Dumitrescu tábornok  vagyonára vagyon-
ellenőrzést  reodeltek  el. Fe'jelentéB szerint a tábor-
uo't óriási vagţont lopott az állam pénzéből, amelyet 
birtokaiba fektetett.  A bizottság előtt többek között 
megjelentek ConatantineBCu és F.orescu tábornokok, 
akik kérték engedjék meg annak bizonyítását, hogy 
Dumitrescu tábornok alantasai fiktív  támlákkal mint-
rgy 5 millió lejt utaltak ki a tábornoknak. A vagyon-
e'lerórző bizottság a kérésnek helyet adott. — Hit igy 
zajlik ná'uok az élet ebben az úgynevezett .nehéz vi-
lágban". 

A román állam költségvetését  összeállították 
s annak végösszegét 19 ről 23 milliárdra dagasztották 
fel.  A költaégvetéat a junius 14 én összeülő parlament 
tárgyalja lé. 

A leszerelési  konferencia  teljes CBŐdja szinte 
elkerülhetetlen. Az ango' H <td»rson mint a konferencia 
flnöke  kétségbeesett erőfeszítéseket  tesz a leszerelés 
megmentése érdekében. Minden igyekezete megdől a 
francia  álláspont miatt, amely kardc'örtetésével a leg-
ellenszenvesebb tűzbe került. H°ndereon elnök beje-
lentette, bogy a világ Bok millió fiatal  élete van ennek 
a konferenciának  a kezében. Annak sikertelensége 
esetén a genfi  leszerelési konferencia  leBz felelős 
azokért a milliókért, akik egy háború áldozatául esnek. 

Az angol nők  mozgalmat  indítottak  a lesze-
relés érdekében.  A világ összeB anyáit felhívják,  hogy 
csatlakozzanak a mozgalomhoz. Soha feszültebb  nem 
volt a helyzet mint ma. Meg kell menteni a vérontást, 
amely az anyát a legfájdalmaBabban  érinti. 

A kudzsiri  fegyvergyárat  Romániában üzembe 
helyeslk. Végre egv megnyugtató hlr. a sok háborús 
készülődés köaött. Ez Igasáa hiányzott még a boldog-
ságunkból. 

A Skoda-botrány,  amely szerint a román államot 
sok millióval megkárosították, most ujabb vizsgálat 
alatt van. Egy parlamenti bizottság moBt hallgatja kl 
a Skoda gyár romániai ügynökét, a híres Saletskyt, 
akinak vallomásaitól ujabb fejeietét  remélik ennek a 
rémregénnyé fejlődő  panamának, amelyben CBak rep-
kednek a milliós megvesztegetések. 

Olajos D tmokoa  clnjl—ko'ozsvárl újságírót, mert 
B tanács egyik ülésén, mint u|Bágiró közbekiáltott, hogy 
a törvény nem tiltja a magyar nyelv használatát, 
bárom hónapi fogházra  Ítélték. Miután fnlebbesését 
a Semmítóssék is elutasította — Olajos Domokost a 
napokban beszállították büntetése letöltésére a cluj!— 
kolozsvári törvényasékl fogházba. 

L i v r e t p e n t r u p ă a i t o r de a n i m a l e 
( P á a s t ó r k O n y v ) a törvényben előirt minta 
aierint elkészültek és a Vákár könyvkereske-
désben besiereihetők. 

K ó g r y C U t®na.óii3r_ 
Az íróasztalomon — ugye láttad —? 
jegy esztendők Borán gyűjtöttem én — 
üveg mögül Bzomorúq kandikálva 
bámul reám a vén kőgyUjtnmény 
Egv más mellett olyan hideg — nyugodtan 
pihennek — nincsen bennük semmi vágy 
Kövek, kövek — mondják a kő nem élet 
Elfelejtett  hűvös, halott világ. 

Da egy éjasaka neszre fölriadtam  — 
mintha rablók járnának odakinn. 
Az asztalomra néztem rá meredten 
és láttam: ébrednek a köveim. 
Klgynlt szemmel néztek szemembe vissza 
Emberek lettek akkor ők 1b Itt 
Ş megláttam mindent — mi eddig titok vo't 
Ei megkezdődött a néma visít. 

Barlangos ősöm nézett egybe VIBBZB, 
Ki földre  hullott egy mamut lesen 
A legutolsó pillantását fogtam  — 
Nézett reám a holt kő nedvesen 
S hogy tovább mentem, ázsiai ősöm 
láttam — kús szteppekén bolyongva járt 
Bátorban élt éa szilaj vadat űzött 
s bölény harcbin kapta meg a halált. 

Következő kő hódító apám 
arcát rejtette — hajolt büszke Róma 
B német dárdás alatt elvérezett 
és jött, éa jött egy más ŐB, uj utódja 
Ki védte várát hosszan és riadtan 
mig tatá'ok omoltak át falán 
láncok rabságba vitték s földbe  ásták 
rabtartó DalnglBz kánnak udvarán. 

Ş én álltam ott az éjszakán magamban 
É'etre kelt meleg kövek felett 
Éreztem azokban a holt kövekben 
őseimből egyetlen porszemet 
S majd egyszer, egyszer én la földre  hullok 
szétszóródom, mint annyi más apám 
S egy éjszaka fiim  ébred helyettem 
S én ott leszek holt kő — az asztalán. 

Holló  Ernő 

Vidám szöglet. 
Albernetby doktor. 

Albernetky, a kiváló orvos, híres volt rövides, 
kimért modoráról. Uiálta a hosszas konzultációkat a a 
haszontalan apró, bonyolult részleteket. Egyszer egy 
hölgy, aki Ismerte e tulajdonságát, ment hozzá, hogy 
tanácsot kérjen egv seb dolgában, melyet egy ku'ya 
okozott a karján. Belépett anélkü1, hogy egy szót szólt 
voln<t, feltárta  a sebesült részt s odatartotta a doktor 
szrme elé. A'bernethy nézte egy dxrablg. aztán igy 
szólt: .Karcolás? — H»rapás. — .Macska?" — Ivitya. 
— „Ma?" — Tagnap. — „Fáj?" — Nem. — A dok-
tor annyira fellelkesült  e beszédben, bogy megölelte 
a hölgyet. 

N'm szerette, ha éjazaka jöttek zavarni. Egy nl 
kalommal, midin éjfél  után 1 órakor lefeküdt,  rend-
kívül rowz hangulatban, mert minden pillanatban fel-
zavarták, hallotta, hogy újra hnzza valaki a csengőt. 
„Kl BZ?" — Kiátotta dühösen — „Doktor, gyorasn I 
gyorBan 1 . . . Fiam épen most nyfli  le egy egeret." 
.Eh —szólt a diktor—mondja meg neki, bogy nyel-
jen utána egy macskát s bag)jon engem nyugodtan I" 

Magyarásat. 
Thouln, a párisi botanikus kert felügyelője  meg-

bízott egy nagyon együgyü szolgát, hogy vigyen két 
szép fügét  a zsengéjéből Buffonnak.  Útközben a szolga 
engedett a kísértésnek és megette az egyik fügét. 
Buffon.  tudván, hogy nakl két fiigét  kellett kapnia, 
érdeklődött a másik, után a szolgánál, kl bevallotta 
hibáját. „Mégis, bogy tehetted ezt?* — kiáltott Buffon. 
A azo'ga fogta  a megmaradt fügét  és aat lenyelvén: 

gy , m i n t ez t " — felelte. 
Frarciából: —t. — a. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Államellenes isgatáaok eseael a törvény-

BBék előtt. Puskás látván bankigazgató és Iullu Nip 
gör. keleti vallású gheorgheníl— gyergyószentmiklósi 
lakós állam elleni izgatás esetébe keveredtek. 1933 
évi március hó 18—19 re virradó éjjel mulattak Nop 
Iuliu, a román ember egyre-máBra magyar nótákat 
húzatott a cigánnyal. A tanuk és vád állítása szerint 
Iullu N ipák lerótták tiBsteletüket a zenelroda'om egye-
temes kincsei Iránt Is. A zenei hőskölteménvekhez 
nyúltak. A Rákóczi Indulónál kötöttek kl. H ictor B írlloz 
francia  testvérünket la homlokon csókolta már éB gyö-
nyörű hangszerelésre ihlette a téma, Lisztet, Erkelt, 
a zeneirodalom legjeleBebb munkái felé  Űzte a Rákóczi 
kor varássa. Istenem mit lehet azon csodálkozni, ha 
Nap Iullut ls éjfél  után elkapta ennek a pattogó ütemü 
muzaikának hangulata és a bűnbe keverte. Feljelentés 
alapján került as ügy a helybeli törvényasékhes, 
amely a napokban foglalkozott  as üggyel. A tárgyaláat 
juniua hó 20 ra elnapolták, amikorra ujabb tannkat 
valamint as egóaz cigány bandának elrendelték a meg-
Idésését. 

— Gál Albert és Texa Irtván 20 éveB cslkazent-
györgyl legények állam elleni Izgatás vádjával ál'ottak 
junius 5-én a helybeli törvényszék előtt. A vád szerint, 
aa 1934 évi március hó 19 iki sorozások alkalmával 
Banmartin—Ciikssentmártonban a két legény a kalapjá-

ban piros-fehér-zöld  összeállítású virágot viBelt, ami 
által izgatott az állam ellen. A törvényszék bűnösnek 
találta a legényeket a virágok viselése miatt és őket 
15-15 napi elzáráBra Ítélte. Az ítélet jogerős. 

— Tornaünnepély a gimnáziumban, A hely-
beli róm. kath. főgimnázium  Ifjúsága  folyó  évi juniua 
hó 3-án tartotta tornavlzsgáját. A vizsgának jó Idő 
kedvezett a igy óriáBl közönség nézte végig ast a 
munkát, amelyet Beczásay Zoltán tornatanár végez a 
tanuló ifjuaéggal.  Nem lehet eléggé méltányolni éB 
megbecsülni azt a tervszerű testnevelést, ahogyan ez 
a lelkes szakember a gimnázium ifjuaággal  foglalkozik. 
Láthatjuk, hogy egy pár évi ittléte óta valóaágos 
reform  munkát végzet^B sz intézet teatnevelését a 
legmodernebb szellemmel töltötte meg. Ennek az éve-
ken keresztül folytatott  tartalmas felkészültségének 
eredménye az, hogy a mai tornavizsgán az ifjúságun-
kat a legcsodálatosabb fegyelmezettségben  láttuk, 
amelynek egész lényén rajta ül a rendszeres torna-
oktatás jótéteménye. Es a kitűnő irányitás folyománya-
ként könyvelhetjük el a képzett testnek azokat a tel-
jesítményeit, amelyek az atlétikában iijuságí rekordo-
kat döntöttek meg ezen a tornavizsgán. Gerely dobás-
ban Czirják 43 méter, Gál István 41 méteres dobása, 
távol ugrásban Gál 5 m. 95 cm. ugráaa és igen Eok 
ehez hasonló tehetBegnek a kiválogatódáaa a legszebb 
reményekkel tölthet el aziránt, hogy az igy beindított 
test tovább fejlődik  és rekord eredmények felé  tör. 
Általánosságban összefogva  a mult vasárnapi torna-
vizsga müaorát, arról a legteljesebb megbecsüléssel 
állapítjuk meg, hogy Beczássy tornatanár komoly, jó 
munkát végez a rábízott anyaggal. Megérdemli a szü-
lőknek azt a rajongó szeretetét éa háláját, amellyel 
viaeltetnek okoa testnevelési programjával szemben. 
A helybeli róm. kath. főgimnázium  ma példaszerű 
minta intézete ennek az országnak, amelyben a test 
és lélek harmonikus képzése a legkiválóbb tanárok 
kezében egyik büszkeségünket képezi Közönaégünk 
minden figyelmét  éa támogatáaát megérd'mll az a 
lendületes, komoly neveléBÍ munka, amely ezen Inté-
zetünk falai  között folyik. 

— Halaloias. Dóczy Károlyné szül. Pál Borbála 
folyó  év juaius hó 8 án este, hoaazaa betegség után, 
55 éves korában maghalt városinkban. Temetése 
juniua 10-én d. u. 3 órakor leaz. Dóczy Károlyné 
halálát férje,  nyolc gyermeke éa kiterjedi rokonaág 
gyászolja. 

— A küküllőmenti bor termelők szindiká-
tusa által MedgyeBen folyó  évi március hó 16-án ren-
dezett borkiállítás alkalmával, az 1933. évi termelésű 
savanyu borok vegyítéséhez, a Répáti borvíz kitűnő-
nek találtatott, a savanykás izü bort kedvezően meg-
édesiti. A kiállítási bizoitaág megállapította, hogy az 
ÖBBzea kiállított ásványviztk közt a Repáti borviz felel 
meg legjobban az 1933. évben Báznán, Bolkácson, 
M dgyes, Miklóstelke, Asszonyfalva  éa Muzsnán ter-
melt borok vegyítéséhez. 

— Opalbarlangrol, a Székelyföld  uj bb ter-
mészeti ritkaságáról ad birt a Székelység  megjeleni 
uj száma. Megemlékezik még a most elhunyt Huazka 
Józsefről,  aki a székely néprnjz igazi felfedezője  volt. 
U| adat a homoródalmási egykori vasbánya éa hámor 
története. Gyümölcstermelésünk uj utjai B honismeret 
célkitűzései a rengeteg sok tisztán csak a Székelfóldet 
erdeklő Ismertetést foglal  magában sz uj füzet.  Meg-
jelenik Odorbei—Szekelyudvarhelyen. E ófizetése  100 
lej egy évre (tanügyieknek nyugdíjasoknak 60 lej.) 

— A asögödi-var asatasának munkálatait az 
E. K E. c?iíi osztálya még nem kezdette meg, mivel 
a „Mútmlékeket Védő Bizottság" az 5 hónappal eze-
lőtt beadott kérésre a szükséges jóváhagyást, több-
Bzöri BÜrgetéa dacára sem adta még meg. Kérdezhet-
nék, hogy vájjon ml lehet ennek az oka? Talán caak 
nem az B sok jószándékot megölő politika. Meg itt la? 
Reméljük, bogy caak hanyagság. Hisz szakember, ar-
cheológus vállalta az áaatáa szakszerű vezetését, Fe-
renczi Sándor, a kolozsvári egyetem aBSÍBtenae. Más 
ilyen bizottság még anyagi támogatást la azokott 
adni, — nemhogy akadályokat gördítsen jószándéku 
emberek munkája elé. 

— Tiiz a Oál malomban. A csíkszeredai Gál 
malomban juniua 7 én reggel 8 órakor tüz keletkezett. 
A tüz rendkívül gyoraan terjedt a a gyár vészjelzése-
kor már a tüz kitöréssel fenyegetett.  A vároa nagy-
szerű tűzoltó Bzervezetének és a motoros fecskendő 
gyors beavatkozásának köszönhető, bogy a tüz nem 
vált katasztrófáliaaá  az egész vároBra, abban a vihar-
ban, amely csütörtökön reggel volt. A gyár véasaziré-
nájának megszólalása után pár perc múlva a nagy 
motoroB fecakendő  már a helyszínen termett B hatal-
mas Bugárban ontotta a vizet a kitörésre készülő és 
tetőzetbe kapaszkodó tüzféssekre.  Igy is több mint 
százezer lej kárt okozott a tüz, amelyet idejében 
elfojtott  a dicséretet érdemlő tűzoltóságunk. A város 
hálás lehet ennek az önkéntes éa lelkiismeretes tűzoltó 
Bzolgálatnak, amely a várost minden bizonnyal nagyon 
veszélyes helyzetből mentette meg. 

— A munkaügyi minisztérium 1. év május 
16-án kelt 17414 sz. rendelete szerint májua 15 tői 
szept. 15-ig a szatócsüzletek, mészárszékek, hal- és 
henteaáruüzletek a déli órákban 13'/« és 16'/i között 
tartoznak zárva tartani, este pedig 21 órakor zárnak 
a vasár- és ünnepnapokat megelőző estéken ls, a bor-
bély műhelyek délben 13—16 lg, eBte pedig 21 órakor 
zárnak, kivéve a vasár- és ünnepnapokat megelőző 
estéket] amikor 23 órakor zárnak. A többi a rende-
letben felsorolt  üzletek délben 13—16 óra kösött tar-
toznak zárva tartani, este pedig 20 órakor zárnak, ki-
véve a vaaár- és ünnepnapokat megelőző estéket, ami-
kor 21 órakor zárnak. 



«-ik «MII. C S I K I L A P O K 24 ••*». 

J.: „Mégegyszer a Standard tojásról" c. cikkeit. Fi 
gyelemre tarthatnak számot: Másodszor is vigyázat 
földgáz,  A Magy»r Párt vegye át a magyar gazdasági 
élet irányítását. Beszédes a» ám ok a kereskedelmi éB 
iparvállalatok mérlegeiből, Éjszakai csendélet Ko'ozs-
váron stb. cikkek. Minden pénzembert, vál'alkozót ke-
reskedőt érdekel a lap szakértelemmel vezet«tt Köz-
gazdaság rovata, amelyben a pir c eseményeiről számol 
be. valamint a Szinház rovat cikkei és kritikái. Az 
„Ellenőr" mirdenütt kaphttó, ahi.l Upot áru nak s 
Magyarországon és az utódállamokban. 

— Köszönetnyilvánítás A helybe'i róm. kath. 
főgimnázium  cserkésicsap itának felszerelésére  tanuló 
Ifjuságunk  egyik melegBzlvti és nemealelkli támogatója 
1000 L°jt adományozott. Fogadja a magát megneve7ni 
nem akaró Mecenásuak ezúton a csapatpararcsnokság 
legforróbb  köszönetét. 

— Olosobb lett a Dr Stenipéteiiné „As én 
szakácskönvvem* cimli szukéc^mUvészeti könyv (IV ik 
kiadát) 1000 o'dal terj°delemben. A legnagvotib és 
legtökeletesebb szakic-mUvészeti könyv. — 1000 drb 
recepten közli a mcd >rn Bzakáctmüvészet termekeinek 
leírását. Lavesek, sültek, tésztái', befőttek  stb. készí-
tését. A leírás olyan házias, hogy aki edd g m^g soha 
nem főzött,  az Is tud általa főzni  és jó étidet et készí-
teni. — A lő'inek legszebb és l»ffjobb  njítdék. — A 
Szakác-könyv ára diszkötésben 125 lej. fűzve  100 lej 
Kapható FÜBBJ József  (Turdn—Tjrd ) könyvkereskedő-
nél a kiadónál és az ország össz< s könyvkereskedő 
sében 

Inségakció 
vezetőségéhez az alábbi adományok érkeztek be: 

C dkvármegyei prefekturától  10.000 lej; városunk 
onlgármestcri hivatalától 2 öl fa.  450 kgr. horgonya. 
25 kgr zö dség, 3 kgr. lencse é- 7 kgr. higyma. H j y-
b ll róm. kath. főg:mn.  igazgatóságától egv öl tiíklfn; 
Szépviz községe: 17 vék<» vpg\po gHbone; Csikszent-
mik'ós: 8 véka érp't, C :csó: 40 véka tu gonv*. 5 
véka vegyes gabon» ós 1 s?eker fe  ; Pá falva:  310 
kgr. burgonya, 15 kgr. gabons ; C-omortán: fel  öl fe 
nyffa  és 4 z-iák kruirpM; Mindszent: 4 véka vegyes 
gabona, 2 zsák burgooy-H ; Borzsova: 5 és f-l  vikn 
vegyes gabon» és 4 zsák burconys; C ik'ip'oca: 4 
véka gáton*, 24 véka burgonya. 1 véka zö!d*ep. 1 to-
szcru hugvma é j 1 kgr. szi'onr»; Szeotimre 2 f-zér 
tűzifa:  Rikos: 4 véka tengeri és 4 *éka vegyes gn-
honi; Göröc*f«lvn:  4 vAka tunderi roir'oU AHepo tan; 
Kirefalva:  2 srán tü/ifa  ; J-rőfalva:  24 zsák krumpli 
és 1 szekér f»;  Z ingöd : 22 vAka burgory* ; C-ii1 füt-
domol 06: 13 vek» gftbonx.  16 véka lurgontp; Cr-ik 
szen király : 1 szán tüzifn  ; Madéfalva  : 2 nz»kér cardru. 
Dr. H.rsch Hugóné 85 kgr. mHrbshu-', 1V» kgr. sza-
lonna. aprótészták, savsny.tott i íp'fzta  en 2 ks'iCF; 
dr. Qyörgypál Domokotné 20 kgr. marhahús, 100 drb. 
k H , savanyilo't káposzta és 1 kn 'éc; C-eh litván 
h°ntes m^Bter 80 kgr. maihabur; Czéka I tvér 51 l »r 
marhahús; özv. S mó G jióné 34 k*r. raaih hu*; Fo-
dor Pál mlrnök 20 "éke ^urgonyp; Gtl Imre k< rep-
kedő 20 Vgr r'zs; Gál F renc TnB'ontu'íjdoro< 75 
kir. k nyérliszt; G rovitz és Lemp^rt fiiré  z?yá'o-ok: 
50 kgr. kenyérliszt é ^ - ^ k é r cindra; Albert Vi mos 
1 zsák burgonya, 1 koszorú hagymo és 2 1-a'ácp; V'ad 
Iíidor ««p^es 2 vél a burgonya és 1 ka'íci ; dr. Da-
radics Félixné 4kgr. firom  li^zt és 1 kgr. füstölt  bus; 
Vogul Jtkab 5 véka burgonys, 5 fej  lápofz'p  és lét 
ka'écs; Truhán AntB'né 4 kgr. fi  om lifzt;  Mag^nri 
Albert 4 kgr. msrhahup ; Kolemy L'iFr'éné 2 'i'er kávé, 
4 kgr. tengeri liszt ÉB 2 drb. ka'ács ; Bálint Ltios pré-
post fél  véka zöldség és 1 isák hurrorya; Köréd* 
I-nréné 2 k(ir. li'zt és ltt kgr. irál ; Sport Eg>esület 
7 kgr. kenyér; Borcsa G rge'yné: 10 fej  kípo^zta és 
f*l  ker. tepertő; Cráta B'lin®: 1 véka hng\ma. 15 
fej  káposzta és 2 kal/c- ; dr. Zakariás M^nóné és Je-
nőné 2 kgr. zöd^ég. 1 veka krumpli, füge  éB amnés 
2 ka'ács ; az „Url Kaszinó" szilveszteri mu'atságból 
18 drb. fsnk  é» 25 szelet kenyér; Horfcbkovi'zré:  1 
koszorú hagyma. 1 kgr. hus, l h kir. cnkor; dr. Gál 
Józsffoé  1 kgr. hus, 6 tojás, 10 f'j  káposzta. V4 véVa 
zöldség és 1 kalíc ; Msz'ó-kcrtéfzet  l '/i ''^ka zöld-
ség; dr. Btlogh L osn'5: 2 kgr. hus és 3 l'gr. zöld-
<iég; Biloeh Gezáné 1 véka burgonya, 1 koszorú 
hagyme, l 1 / , kgr bu-> ^s képosrta. 

(Folytatjuk.) 

A tg -mureai, marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara közleménye. 

Arról ért«sUlt a kereskedelmi és iptrkamnra, hogv 
a c*gj»g)zéB megtörténtét ellenőrzendő mepj°lent egy 
tusnádi méBzá'osmesti rnél egyik titvéra s a mészáros-
mester ellen büntetést helyezett kilátá-bs. A kun ara 
figyelmezteti  az érdekelteket, hogy bér a cégjegyzéki 
kötelesség elmuiRSZtá°a tüntetést xotb»t maira u'án, 
t kamara mlnd'zideig »?>etl> n tifztvlse'ój  t sem kli'd e 
M ellmó-zéM útra. Hi tehát valaki, m'nt a ki-nma 
tisztviselője jelenik m"g valekinél, »z vBl/ssinülep 
visszaélést követ el s ezért az illető kerrskidő vagy 
iparos igazoltassa őt s ha nem tud felmutatni  egv " 
kamera által kihrc Atott ^s bély gzőve', elröki és fő 
titkári alálrAssal ellátott igsro'ó iia'ot, rdja át azon-
nal a rendőrségnek. illet\e a c 'rdőrsegnek. 

— Palesz>inai Rimán kereskrdelm; kamera (Jaffa-
Tel-Avi<) kü'dött kamsrânknxk egy jelcn'éBta Romá-
nia és Palesztina között levő gard^sági vl«zonyról. 
Akiket érdikel a két orszég közötti kereskedett m. 
azoknak rendelkezésé'» áll a kérdéses gnídssági hely-
z t je'entés és aat a Ktmara titkári hivatalában a hl 
vata'oB órák alatt betekintbe'lk. 

S P O R T . 
1934 évi junius hó 3 án Cükszentdomokoson as 

„O.t Sport C já'szo'.t a C4ikszered«l „Ko ping Sport 
Egylet" és a „Csikszeredsi Sport C ub" kombinált csa-
patával. Az eredmény 1:0 a cdkszentdemokoBÍ „O'.t 
Sport Club" javára. 

S a v a n y u , "bor t , főleg  az 1933 évi terme-
lésű Bavanykásizü bort kedveíóen megédesíti a 

H é p á t i T D C X T T Í Z 
Kapható vend 'glők ben ÓB füezerttzletekben.  N 
För^Vtár: P j t o t z k y József  Csíkszereda. J. 

Egy épületes belsőség eladó, Csíkszere-
dában. a Barompibc közeieben, értekezni 
lehet Bedö Akos, tulajdonossal. r—3 

Cinema „ASTRA" mozgó 
Szombaton,  junius hó 9-én este 9 órakor 

Vasárnap, junius 10-én d.  u. 6 és este 9 árakor 

A Boszporuszi dalok 
szuper operett. 

Jurmild  Novotna  és Gustav Frőb'ich 

Sierdán,  junius hó 13-án este 9 órakor 
Csütörtökön  junius 14 én d.  u 6 és e>te9 órakor 

AZ ÉDES MOSTOHA 
tizek a mai gyerekek 

dráma. 
Mari  a Drosler  és Je  in Hersbolt. 

Szombaton,  junius bó 16-án este 9 órakor 
Vasárnap,  junius 17-én d.  u. 6 és este 9 órakor 

Szenvedélyek rabszolgái 
dráma. 

Sjrlvia Sjdnei  és Fr.dericb  Marcb 

Oficiul  Parochial Ort. Român. 
Mercurea-Ciuc 

No. 10 -1934. 4 Iunie 1934. 
Publicaţie. 

Se publică spre generală cunoştinţă, că în 
ziua de 26 Iunie a. c. ora 11 a. m. se va vinde 
prin licitaţie publică, în Palatul Prefecturei  Jud. 
Ciuc materialul lemnos esenţă molid, ce se ailă 
pe o suprafaţă  de 50 jugăre pădure, ce formează 
proprietatea Parochiei Ortodoxe Române din 
Mercurea-Ciuc, şi care pădure se află  situată in 
hotarul comunei Bilbor Judtţul Mureş, punctele 
numite: „Părăul Braicului" şi „Părăul Damacului" 
sub No. top. 3633—3638. 

Licitaţia se va face  prin oferte  închise. 
Garanţia de licitaţie se fixează  la 50.000 

(cincizeci mii) Lei în numerar sau în efecte  re-
duse la cursul zilei. 

Supraoferte  nu se primesc. 
Condiţiunile speciale de vânzare se pot ve-

dea la sediul acestui Oficiu  Parocliinl precum şi 
la Ocoalele silvice „Joseni" din Gheorgheni şi 
„Ciucul de-sus" din Mercurea-Ciuc. 

Preşedinte, 
D. Gh. Cerbu. 
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Háló, ebédlő és iroda berendezések • 

a tegegysíerübbtöl a H 
legfinomabb  kivitelig H 
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Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. I 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  is. 

— Uj Báróra rendelet . A Kamarák Bcővetsé-
géaek értesítése alapján köaöljük aa érdekeltekkel, 
hogy a köaoktatásügyi minisztérium 3002—1934 BS. 
alatt kelt rendelkezése szerint a kereskedelmi válla-
latok 13—15 éra között és este 19 órakor tartoznak 
aárni, szombat este és törvényes ünnepnapok előtti 
este aaonban 20 óráig tarthatnak nyitva; a füszerüz-
letek, vegyes'tereBkedések, mészárosok, halkereBkedé-
Bek éB hentesüzletek sárnl kötelesek 13Va—15'/i óra 
között éa este 20 órakor. 

— • vármegyéből . Az öaases kisebbségi vasúti 
és poita tiaztviaelók áthelyezési parancaot kaptak. 

— A Nemaeti Parasztpárt jun ua hó 11-én C-tik-
saeredában kongresszust tart, amelyen jelen leaz Criaan 
volt miniszter is. 

— Ifj.  Dávid István tg.-secneEC—kézdivásárhelyl 
diákot a csendőrség letartóztatta, mert a vonat ablak-
ból a gylmesi tájakot fényképezte  éB egyik fényképre 
egy bld Is beleesett. Miután hidakat fényképezni  nem 
ssabad igy letartóztatták. 

— A Singer varrógép ügynökeit Szépvizen a 
tömeg megverte. Gyakran előfordul,  hogy ezek az 
ügynökök a gég legutolsó részlete előtt, amikor még 
caak egy pár Bzás lej vxn hátra a gép vételárából, 
megszorítják a vevőt s ha nem tud azonnal fizetni  a 
gépet vlaaza akarják venni a cég tulajdonába. Ezt csi-
nálták Szépvizen. A tömeg érthető módon háborodott 
fel  a Singer cég eljárásán. 

— A cslksomlyói ideiglenes tanáca Péter Jjzsef 
vezetésével panaszt tett Csikvármegye főispánjánál 
Tomozei Conatantln tanító, tanácstag ellen, öiazefér-
hetetlen, borsasstó ember ez a tanító panaszolták, 
akivel lehetetlen együtt dolgozni. A panaszosok kije-
lentették, hogy amennyiben a főispán  nem intézkedik 
a Tomozeiu kicseréléséről, nem hajlacdók tovább 
semmi szerepet vállalni a község ügyei vezetésében. 

— A gyimesfelsőloki  Nemzeti Parasz'páni szí-
nezetű tanácaot moat faloszlatták.  Mikor az újonnan 
kinevesett tanács átakarta venni a hivatalt jun us 2 án, 
akkor Gerczuj János vezetésével összegyűlt 30 rmber 
és kiverték a Bodor György elnöklete alatt kinevezett 
uj tanácsot. 

— László Károly remetei volt közbirtokossági 
pénitárnokot, sikkasztás miatt a helyi törvényszék 
3 hónapra ítélte. 

— Különöa látványossága a Csíkszereda körüli 
falvaknak  egy óriási mintegy 500 embertől álló besBza-
ráblal cigány karaván. A vándor cígánjok egy hét óta 
Tap'ocza körül tanyáznak éa nagyazerü hozzáértéssel 
javítják a megrongált vaa, acél do gokat. 

— A Saékely Egyetemi és Főiskolai Hall 
gatók Egyesülete jubileumi Iroda'mi pályázatának 
eredményeként a prózai dijat „Bózödi Jakab Gjörgy 
(Cluj—Ko'.ozsvár) nyerte meg Ö.öl^a c elbeszólesével, 
mig a versek Bzamára kitűzött pályadijat a bírálóbi-
zottság Egyedy László (C uj—Ko ozsvái) és B ;reczky 
Sándor (Oradea—Nagycared) között o ztotla meg, „Este 
a székelyekné.", ill. .Ködben" c. verseiket fogt  dvael 
dijasásra méltóknak. A bírálóbizottság a díjazott mun-
kák mellett dicaéretben réaizsitette Pal Jinos (SimUul-
Siivanlel—Srilágysomlyó) „Job modern legendája" c. 
novelláját és Sinka József  (Sfi.  Gneorghe—S ps szent-
györgy) „Orkő alatt" jelige alatt beny uj ott verselt. A 
nemdijazott munkákat az egyesület a szerzők kíván-
ságára a portóköltBég bekü'déBe ellenében egy hóna-
pon belül visBaaküldi. 

— A sport te lep vásá r ügye. A városi tanécs 
legutóbbi üléaén Bermann tanácsos inditványára fog-
lalkozott a sporttelep kérdésével. Elhatáiozta, hogy a 
Szentlélek ucca tetőn talált alkalmas területeket Bür-
gőaen megvásárolja sporttelep cé'jára. 

— Agyonütöt te a fa.  A Fáidominic—azentdo 
mokoíi „Z-tendelyeb" nevü erdőrészen a fa  ngyonü'ötte 
Sall Antal 12 éves gyermeket, ali Kurkó Aron gaz-
dának seţi ett a fbCsuaztatáBnál.  Korkó ellen eljárást 
indítottak. 

— Belelőtt a pásztorba. Albert litván íái-
dominic —aaentdomokoBÍ pásztor a Mohos nevü hejyen 
legeltetett. Arra járt H-ikes Jinos baraczkoM köt^l-
pályaőr, akinek vadász kutyáját az Albert kutyái ki 
lámadták. Hikes kiabálni kezdett a pásztorra, hogy 
megtámadott kutyáját mentse ki Bzorongatott helybe 
téből. Amiat szegény Albert a f-lszól  tásnak e'eget 
akart tenni, Hikes ur kedvenc kutyája védelmére fegy-
verét használta és 22 sörétet eresztett a szerencsétlen 
pásztorba, aki jelenleg a helybeli kórházban fekszik. 
Htkea ellen gylkossági kísérlet miatt m^glcdult az 
eljáráa. 

— Nyilvános kőizönet A fo'yó  hó 7 én vélet-
lenségből keletkeaett malomtüz sikeres és r\ora elol-
tásáért a helybeli tűzoltóságnak, az .EREZ" cégnek 
és alkalmazottainak s mindazoknak, akik a tüz oltáaá 
nál segédkeztek bálás köszönetet mordunk, külön bá-
lánkat nvilvánltjuk Holló Gábor tűzoltó főpirancarol 
árnak, Kováca Árpád és Dróc<a Imre uraknak, kiknek 
gyors és körültekintő intezkedéael éB ténykedései tet-
ték lehetővé, a tüz pillanatok a'atti elfojtását.  Tisz 
telettel Gál Ferenc ea Táraa, gőzmalom éa fűrész, 
M.-Ciuc—Csikszerede. 

— Aa .Ellenőr* n] saámat, amely ma jelent meg 
Sándor J&zaef  szenátornak „Erdélyi magyar hite ügy" 
cimtt cikke vesetí be. Tóth Sándor orazágoBm Ismert 
lapjának legújabb száma, anHy negyven o'da'on jeleni 
meg, a megszokottan nívós, változatos tartalmú és min 
denkit érdeklő. Tartalmából kiemeljük : Balázs Arpéd 
aa országos nevü dalköltő .Szilágysági történetet" c. 
cikkét, Kovách Aladár: .E unk". Saékely B-la: .öre-
gek, fiatalok",  Tibéry Géza: „Goró Ferenc galériája", 
H xaer Béla: „Honnan vegyünk p ldá.", B Adorján 
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