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Kiadóh iva ta l : 
Vikii kBnyv- ia papírkeres-
kedés* Calkaieredán, hová 
a hlidrtdaak árai ia alifiu-
téat dl|ak alin knldendlk. 

•gfta  aata áia Lat I.— CSIKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAG1 ÉS TABSADALMI HETILAP. 

• I M N M I I ávi 
Egén évre Ul 160.-
Félévia . 80. -
Negyedévre . . . a 40.— 
KfiUsldie  agy ina , 440.— 

Hirdetési dl)ak a leg-
oloaóbban aiámlttatnak. 

Kéilratok nem adatnak TlMia 
Nyílttéri közlemények 
dl|a aoronklat Lel23.— 

Middnllí minden vasárnap 

Gjeroóiiai 22 loeipilolatlaii embere 

- hadat üzent az e p vlnneoénet. 
Hillatlsn merészség Aa vakmerőség aa, amit 

Oyergyóoak egy pár fólrevesetett  éa megmasalagolt 
embere tenni mer. 

A junius 30-ra kitűzött vármegyei tanács válasz-
tásra a caiki Magyar Párt ss ösBzea megyei román 
pártokkal megegyezett. Tette azért, bogy egy költsé-
ges, as egész vármegyét megmozdító választásnak a 
borzalmait elkerülje, bogy ne tegye kl éppen a leg-
nagyobb munka Idején a megye válaBZtó közönséget 
egy a képviselő választáshoz teljesen hasonló óriási 
fáradságot  jelentő megmozdu'6snak. 

A Magyar Párt a hatalmon levő Liberális Párt-
tal és as összes többi nagyobb román pártokkal egyez-
ményes jelölő listát állított össse a 24 tagból álló 
vármegyei tanácsra. És pedig megegyezett abban, 
hogy ebből a 24 tagból 15 helyet a Migyar Párt és 
9 et a román pártok foglaljanak  el. Az állandé választ-
mányban 3 helyet a magyarék egyet a románok kap-
janak. 

A Magyar Párt az őt megillető 16 helyre a jelö-
léseit megejtette. A párt vezetősége figyelembe  véve. 
hogy Dr. B -nke Antal és Stengel Kiroly a gyergyói 
városi tanácsnak a tagjai s Igy jelöltséget a megyénél 
is nem vállalhatnak, azonkívül elfogadva  Miklós Ger 
gely lemondását is, a megyei listán a következő ma-
gyar neveket helyezte el: Dr. László D zső, ifj.  Sla-
kács Balázs, dr. Ábrahám J6zsef,  dr Pitner Árpád. 
Aital Aron, Balázs Ferenc, Dr. Qtál Endre, Hass An-
tal. dr. Nagy Jenő, György Gábor, Bányász Bit dor. 
Szántó Lőrinc, Adorján Imre, Angi István, Kcczkás 
Bála, A pártnak több értékes munkaerőt kellett ki-
hagynia, akik a régi megyei tanácsban helyet foglal-
tak. As akkori vármegyei tanáca 30 tagságából 24 et 
tölthettek be msgyarokból, moat azonban a megyei 
tanáca csak 24 tagból áll, amelyből sz egyezség sas 
rlnt 15 Illeti a magyarságot. A románság részéről az 
egyezség szerinti 9 helyet a következők foglalják  el 
az egyezményes román magyar listán Dr. Dinen Nl-
colae, Dr. Vasú Alexandru. Dr. Dsbu I'arie, Visd 
Izidor, Dr. Mers Anton, Anastssiu Theodor, Kull-
govszky Joan, Dr. Kaban Ernő és Bjrmann Marcu 

Es amikor sz egész CBikvármegye egy volt abban, 
hogy egy vármegyei választást elkerüljenek, amikor 
megegyeztek ebben Magyar Párt és sz összes román 
pártok, akkor Dr. Max. Cam plan gyergyói ügyvéd 
felblztatáBára  22 gyergyói magyar ember arra vállal-
kozott, hoţy az u'olsé psreben még egy listát t«gye-
nek le s ezzel a ténnyel választásra hurcolják ennek 
a vármegyének 42 ezer szsvazóját. 

A történelem számára jegyezzük fel  szt a 22 
gyergyói magvart, aki szakítva minden megyar f*ji 
kötelékkel gálád eszközéül szegődött B népbolonditáB-
nak, a demagógiának és hadat mert Üzenni az egész 
Csikvármegyének. Jegyezzük M ezt a névsort az örök 
magvetésnek és utálatnak a számára ne felejtBUk  el 
soha, hogy 22 gyergyói magyar nem törődve a fegyel-
mezett jóérzésnek legelemibb szabályával sem, egy 
egész vármegye nyugalmát felborította.  íme a megyei 
tanácsos urak, akik egy vármegyét választásba fog-
nak kergetni: Vormaier Frigyes, Balls Venczel, Pon-
grácz Elek Ifj..  Antal István, Kasctal János, Zöld 
András, György Fasakss József,  Blénessv Mván, Réti 
Ferenc. Ferercz József,  Beocse József,  Szá'« József. 
Török J*nő. Szakáé* István, Benedek Imre, Biró Imre. 
B;ró Imre. Gyönös Györrv, Lakács István gheorehenl 
lakósok. Tatár Antal Valea-Stramba, Csitt Mózes 
Suseni. Kn'cíár András Lizsrea, Molnár Sándor Valea-
Stramba éB esen kívül két békásl romái ember. 

Tisztában vannak-e vájjon a tanácsos urak, bogy 
mire vállalkoztak. Tudják-e azt, bogy vakmerő vállal-
kozásokkal egy egész vármegyét provokálnak egy 
költséges választásra. Tndják-e, hogy amennyiben nem 
érik el a választáson as össses leadott ssavazatok 
10 ssásalékát. akkor megfizetik  ss össses választási 
költségeket. Es tndják-e ast, hogy mindennek ven 
határa. 

Ami Gyergvéban fo'ylk  már évek óta, azt meg-
döbbenve figyeltük  eddig ls, itt a csiki részeken. Fáj-
dalommal láttuk, bogy magyar emberek oda sdják 
magukat a legalacsonyabb és legátlátszébb törekvé-
seknek, smelyek Baját fajtájuk  vezetői ellen, egysé-
günk, nemzeti küzdelmeink és a rend ellen Izgatnak. 
Eddig nrndezt ott Gyergyébsn csinálták, de megkímél-
ték a cslkl résseket szörnyű munkájnktól. Most lát-
hatjuk közvetlen a ml bőrBnkön Is, bogy 22 meg-
tévesstett, ígéretekkel elssabsdltott gyergyói magyar 
mire nem kapbsté. Kápes arra, hogy negyvenezer 
cslkl választóval szembe forduljon  és gúnyt űzzön 
ennek a megyének magyar összetartásából. 

Eigedelmet kérünk ezt még sem szabad igy cei-
ná'nl. Lehetnek ott a gyergyói részeken meghasonlott, 
eladósodott emberek, akik as ÖBBseroppsnás kétségbe-
esésében haieug délibábok után sasiadnak. Tehetik, de 
nem ugy, bogy egy vármegyét falforgasssnek.  Hogy 
vállalkozhat erre egy Voráialer Frigyes ott L a z a r e a , 
skl életében a becsületnek, a lelkiismeretnek s a ma-
gyar kisebbségi küzdelemnek mintaképé volt. Nem 
lehet ezt Így csinálni. — Ma, amikor semmi nem 
könnyebb mint szédíteni, bomlasztani és e nehéz Idők-
ben elégedetlenséget Bsltsni, akkor lelkiismerettel nem 
lehet odaszegődni shoz ss áramlathoz, amely népünk-
nek sserencsétlen helyzetén a demagógiával, a vagyo-
nok elosztásával, a fizetések  beszüntetésével és egyéb 
hangzatos jelsssvakkal j á t B z l ^ s g y p m á t . 

Csikvármegye közönségének mindenesetre választ 
kell Bdnl arra a gyergyói merészségre, smely azt kép-
zeli, hogy az egész vármegyét tetBzése szerint rángat-
hatja. A megyei tanácsnak junius 30 án megtartandó 
választásán adjuk meg erre B feleletet  azzal, hogy 
valamennyien leszavazunk az egyezményes ma-
gyar listára  és senki,  egyetlen  magyar ember ne 
akadjon,  aki a gyergyói  listára  szavaz. 

Kérünk  pedig  minden  szavazót, hogy vegye 
ki  a választói  igazolványát,  amelyet  a községek-
ben a bíróságok  osztanak  ki és minden  körülmé-
nyek között  szavazzon le  az l-es számit  magyar 
egyezményes  listára  a junius 30-án megtar-
tandó  vármegyei  tanács választásán. 

Nehéz idők 
gondterhes nepok feküdtek  rá erre a nemze-
dékre. A világháborúval megbillent egyensúly 
ugy látazik soha többé vissza nem zökken a 
rendes vágáBba. Tökéletes bizonytalanság kí-
nozza minden nemzet életét és napról-napra 
kil£tástalanabbá válik a jüvö az emberiség 
számára. 

Nem hiszem legyen valak', aki ebben a 
szörnyű válságban nyugodtan hajtja nyugvóra 
a fejét.  Hiszen látjuk, érezzük, hogy fuldoklik 
a világ s akármelyik percen földhöz  vágódik 
velünk nyomorult, meggyötörtjeivel együtt. 

Pedig éppen elég lett volna a szenvedés-
ből. Husz év alatt kijutott mindenkinek, a vér-
ből, a gyászból, az éhezésből, a lelki megalá-
zásból, az erkölcsi züllésből és az egyre tartó 
általános elkoldusodáeból. Már az a gyermek 
is husz esztendős, aki abban az átkozott idő-
ben fogant,  amikor elszabadult a háború ör-
döge. Husz éves és beállott a többi remény-
telen táborába. Azok közé a milliók közé, 
akiket két évtizede őröl az álláBnélküliség, a 
a gond. Éj egyre szaporodnak azok az életek, 
amelyek caak nyomorúságot, cBak szenvedést 
fognak  kapni a sorstól. 

Mennyi adottság van pedig ebben az or-
szágban ahoz, hogy ne ugy legyen ahogy van. 
Megértő munkával, a minden polgárt egyfor-
mán becsülő szeretettel mit lehetne kihozni 
ebből a mérhetetlenül gazdag országból, ha 
nem gyűlölnék ebben milliók egyik a másikát, 
ha a bizalmatlanság oktalan agyrémével nem 
gyötöinék egymást, hanem államépitó dologra 
fognák  a polgárokat értékük szerint. 

Hol állanánk ebben az óriási bajokkal 
küzdő világban, ha gazdagságunk mellett ott 
volna ennek a népei szerint igen sokféle  or-
szágnak a lelki egysége. Az, amelyért soha 
senki nem tesz egyetlen lépést, hanem nyelv-
vizsgákkal, kényszer elboceájtásokkal és nem-
zeti türelmetlenkedéssel csak lehetetlenné te-
szik azoknak a népeknek megbecsülését, 
amelyeket a sorsuk együttélésre teremtett. 

Porszemnél is kisebbek és hangtalanabbak 
vagyunk azokban a törekvésekben, amelyek 
a népeket soha nem engedik kibékülni egy-
mással . óriási üzletek, hatalmi érdekek köve-
telik, hogy itt alul béke soha ne legyen. Azért 
a magunk kis körében mégis bizakodással 
ápoljuk azt a gondolatot, hogy hinni kell a 
Bieretet teljesülésében itt a földön.  Akár-

mennyire elvadult idők szakadtak a népünkre, 
akármennyire belekerült egy türelmetlenBégi 
bullám gyilkos pergőtüzébe, azért nem szabad 
felhagynia  azzal a hitével, hogy az uralkodó 
faj  félrevezetettsége  megszűnik és rá kell 
jöjjön rövidesen a hivatalos álláspontnak is 
arra, hogy nem zárhatja el az élettől országá-
nak azon rétegeit sem, amelyek bár nem tar-
toznak vérségileg a többségi nemzethez, de 
kultúrájúkban ez országnak hasznos értékeit 
képezik. 

Mindezt kivárni természetesen idő és ideg 
dolga. A magyar kisebbségi élet mindössze 
tizenhat éves. Ezalatt bebizonyosodott, hogy 
nehezen birja ez a nép ezt a Borsot. Ideges 
alatta, bomlásra hajlamos, kapkodó, egymást 
hibáztató éB nem fegyelmezett  annak meglá-
tásában, hogy egy kisebbségi nép élete küz-
delmeB, amely alul egyéni utakon való elin-
dulásokkal kibújni nem lehet. A keresztet vinni 
kell. Ugyanigy vitte a román kisebbség, a szá-
szok, az irek és annyi máa nemzet, amelyek 
csak azért nem veszhettek el, mert egységes 
irányítással küzdöttek. Ús nem tizenhat éven 
át, hanem sok századon keresztül figyeltek  a 
vezető irányra. 

Mindezt annak bevezetésére mondjuk el, 
hogy a tanitók nyelvvizsgáival kapcsolatosan 
egy pár érdekelt tanító nem tudta bevárni azt, 
amig a magyar képviselők és egyházaik főha-
tóságai az övékénél mégis csak szélesebb 
látókörrel és nagyobb területeket átlátó fel-
készültséggel eljárnak Anghelescu miniszternél, 
hanem mindenkit megelőzve felkeresték  Anghe-
lescut és pusztán az irgalmaBBág indokaira 
hivatkozva kérték a minisztert a rendeletének 
visszavonására. 

Ezek a tanitók teljesen lerontották az 
utána következő közbelépését a képviselőknek 
éa főhatóságaiknak,  mert nem vették figys-
lembe azt, hogy itt az irgalmasságra hivatkozó 
ellágyulásoknak ninca ideje és célja. Nyomós 
okokkal lehet csak eredményeket kiharcolni 
s ezt bízzák azokra, akiknek ezt hivatásuk 
szerint ia végezniök kell. Ne provokáljanak 
ki egy makacsul következetes kormány ember-
től olyan nyilatkozatot, amelyet vissza vonatni 
lehetetlen. -

A tanitók vegyék tudomásul, hogy azok' 
a kétségbeesett kartársaik, akik közbenjárásra^ 
szaladtak mindenki mást megelőzve sokat ár-
tottak a közős ügyüknek. Általában mindenki 
jegyezze meg, aki a kisebbségi sorsnak gyer-
meke, hogy a külön utakon való elindulással, 
az idegeskedéssel, az önállóskodáBsal és ön-
fejüsködéssel  csak ártani lehet a közös küz-
delemnek. 

A városi tanács választása 
Junius hó 25-én (hétfőn)  tehát városunk' 

közönsége választani fog.  Amint megirtuk és 
minden jóakaratú ember előtt érthetővé vál-
hatott a Magyar Párt városi tagozata éa a 
város román választó polgársága között nem 
sikerült egyezséget teremteni B igy a város 
magyarsága külön listával indul a választásba. 

Jól értsük meg a választási egyezség 
felborult  azért, mert a listán megválasztandó 
28 városi tanácstag közé beillesztendő 8 ro-
mán tanácsos személyének elhelyezési sor-
rendjén nem sikerült megegyezni. 

A választás aorán tehát a magyar és ro-
mán lista áll szembe egymással. A választó 
közönség ezekre a listákra szavaz. Ha például 
az összesen leadott szavazatok közül a magyar 
lista megkapja a 75 százalékot és a román 
liBta a 25 százalékot, akkor a magyarságnak 
a tanáosos jelöltjei közül bekerül a tanácsba 
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Minden alkalomra legjobbb l î 
élelmiszer a RENDI-féle  H 
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ţ ţ tében kifogástalan. 

« Kapható: a RENDI-féle üzletben » 
* O s U c e z a r a d á / b a n . 5? 
5 Ugyanott: erdilyi Juhturó, «* 
u Unom felvágottak,  paprikás u 
2 és fOatölt  ciemege szalonna < | 
I » éa sonka bö választékban. <• 
X Viszonteladóknak a 
^ nagy árengedaéoyl 2 - ^ 

21 elsA tag, mig a román listáról 7 tag. Igy 
21 magyar és 7 román taggal alakul meg a 
tanács s ez válassza maga közül a polgár-
mestert. 

Mindezt elmondjuk a választó közönség 
felvilágositásaképen  azért, hogy mindenki is 
merje a lista rendszerrel való választás lefo-
lyását és tisztában legyen azzal, hogy a vá 
lasztó közönség egyelőre listákat választ, a 
polgármestert azután választja meg az ezen 
listákból összetevődő tanács. 

A magyarság soraiban az atolsó napokban 
azzal akarnak bomlást elérni, hogy a megvá 
lasztandó polgármester személyére különféle 
neveket dobnak bele a forgalomba.  Legőszin-
tébben mondjuk, bogy Boha a választás elő-
készületeinek egyetlen gyülekezetében sem 
esett szó arról a hangról, azokról a rosszin-
dulatú terjesitgetésekről, amelyekkel a vá-
lasztás utolsó percében a magyar szavazó 
közönség között nevek felvetésével  kezdtek 
operálni. 

Azt hisszük, hogy egy pillanatig sem lehet 
vitás a város magyar közönségének választási 
magatartása, amellyel diadalra kell vigye a 
magyar listát. Kötelessége minden magyar 
választónak a magyar listára szavazni, mert 
nemcsak tanácsot választunk, hanem ugyan-
akkor a magyar összetartás és egységes cse-
lekvés reánk nézve olyan fontos  tárgyából is 
vizsgázunk. Vigyázzunk, ne engedjük sorainkat 
neveket emlegető fogásokkal  bontani, ne 
hagyjuk rosszindulatú embereknek személyes 
gyűlölködését a választásba belehurcólni, ha-
nem igyekezzünk meggyőzni mindenkit a sze-
retet szavával arról, bogy magyar szavazatával 
kötelessége a város összmagyarságának aka 
ratával összeállított magyar listát támogatni 
és arra szavazni. 

Különösen kérjük a magyar szavazókat 
arra, hogy minden körülmények között igye-
kezzenek még a délelőtt folyamán  leszavazni. 
A szavazás reggel 8 órakor kezdődik a köz 
birtokosság székházában. A törvény szerint a 
szavazás délután 3 óráig tart, amely meg-
hosszabbítható. Tanácsos azonban, hogy 3 
óráig mindenki teljesítse kötelességét és le-
szavazzon a magyar listára. 

BEL- ES KÜLFÖLD. 
Baríhou  francia  külügyminiszter  a mult 

héten Romániában volt a kormányának hivata-
los képviseletében. A román kormány fogad-
tatására nagy és fényes  intézkedéseket tett. A 
francia  külügyminiszter romániai tartózkodása 
a két ország legmelegebb barátsága jegyében 
sajlott'le. 

Ausztriában  tovább robbannak a bombák. 
Hitler és Mussolini római találkozója egyáltalán 
nem egyhitett a német — osz t rák helyzet 
feszültségén. 

Lettországban  a mult hét elején Wolde-
maras volt miniszterelnök államcsínyt kísérelt 
meg. A puccs nem sikerült s a volt miniszter-
elnököt 12 évi fegyházra  ítélték. 

Németország  egyik legnagyobb személy-
s z e m é l y s z á l l i t ó hajója a .Dresden" az Angol 
partok kötelében hevos viharban elsülyedt. 

A kisantant  konferencia  mult héten nyert 
befejezést  Bukarestben. A kisantant külügy-
minisztereinek tanácskozásán állást foglaltak.a 
Habsburg kérdénben is. A három szövetséges 
állam minden erejével azon van, bogy a Habs 
burgok vissza ne térhessenek Ausztriába. 

Jászi  Oszkár Bukarestben.  Jászi Oizkár 
a hírhedt Károlyi kormány volt nemzetiségi 
minisztere néhány nap óta Bukarestben van 
Jászi a magyarországi proletár diktá ura után 
Bécsbe menekült, ott lapot alapüolt a véres 
szájú Bécsi Magyar Újságot, majd annak bukás» 
után kivándorolt Amerikába. Most Romániában 
való msgjelenése feltűnést  kelt. 

Mussolini  visszaadja a Hitler látogatását. 
A terv szerint ez a látogatás december 1-én 
lesz Nürnbergben, abol a német nemzeti BZO-
ciálista párt tartja meg a kongresszusát. 

Vizsgálják  meg a vagyonokat.  Augustin 
Pop és Pavel Pavel román képviselők javas-
latot tettek arra, hogy vizsgálják meg az összes 
volt miniszerek, államtitkárok, volt parlamenti 
elnökök és minden kötp^nzek kezelése körül 
elhelyezkedett nagyobb méltóságnak vagyoni 
helyzetét. Indokolásukban előadják, hogy a 
tömegekben az a vélemény él, hogy nagyon 
sokan csak azért politizálnak, hogy meggazda-
godhassanak. — Hát nem azért? 

A magyar felsőházban  Gömbös miniszter-
elnök kijelentette, hogy a magyar törekvések 
távolállanak minden háborús Bzándéktól. Kije-
lentette, hogy a békének feltétlen  hive, mert 
az esetleges háború az európai civilizáció ha-
lálát jelentené. 

Egyről-másról. 
(K...) A diplomácia világában egyik ntpról a má 

síkra követik egymáBt a nagy politikai események. Ki 
mert volna például Brra gordo ni, hogy a Genf  melletti 
kis város szerény vendégfogadója  megszüi as orosz— 
román diplomáciai visíony felvételéi,  úgyszólván egyik 
naptól a másikra... Ki mert vo'na arra gondolni, 
hogy Ausztria függetlensége  miatt a teirrap még egy-
másra f-rknsszrmmel  nézó Fiihrer és Duce, ma Ve-
lencében barátságos együttesben csolnakázzák ki a 
legnagyobb európai problémák közös nevezőre hozá-
fá t . . .  Igazán nagyszerű dolgok, napy meglepetések, 
cink az a sajnos, bogy mindezek a nagy d'p'omáciai 
<seniények oly nehezen válthatók aprópénzre  és a 
nyomorúság lerhei alatt roekrdozó népmilliók olyan 
nagyon-nagyon kereset  Játnak  belőle... 

» • 
• 

„Minden  ut Rómába vezet". Ez volt eddig a 
szállóige. A Ducinak azonban moat mos kellett tnnul-
nia, hogy minden  ut mégsem vezet Rómába. M g-
hlvta ugyanis a kisantant külügyminisztereit egy római 
tanácskozásra, — ezek szonbnn azt felelték,  hogy 
Rómába minden  ut Párison át vezet. Vagyis Mus-
solini e!ősaör hozza rendbe a szénáját Franciaország-
gal B akkor majd lehat szó arról a kisentant külügy-
miniszterei elzarándokoljanak Rómába, de csak Páti 
son keresztül. 

• • 
• 

Egy középiskolánk fritaó  tagozatával újból szegé 
nyebbek lettüok. A nemrégen leépített targul-secuesci. 
kézdivásárhelji  főgimnázium  leépítése utfn.  most s 
székelység fővárosának  Târgul-Mur  esnek, Marosvá-
sárhelynek  róm. kath. főgimnáziumára  került a sor... 
Hiszen hát tudjuk, hogv leszegényedtünk ; hogy nem 
bírjuk a fenntartást  terheket; hogy népességi szám-
arányunkhoz  képest  sok középiskolánk  volna (?) 
s tudjuk azt is, hogy a saelleml pro'.etáriátus szspo 
rltása sem kívánatos do'og, d* miért csattan az ostor 
mindig a székelység hátán? Miért kell ezeket a leépí-
téseket mindig  éa csak a Bzékelyfj'dön  végezni...? 
Furcsa éa küönös valami ez akkor, mikor a békeezer-
•ődésék székelyföldi  kulturautonomiával regélnek szép 
meiéket. . . Talán cfak  r m azért, fcogy  atclkcr kul 
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urau oDomi i lesz, akkor kevésbé legyenek vagy egy-
általában  ne legyenek au'oiomiálható kul urintérmé-
nyeiek . . Nagyon, nngyon rossz gyermekek vagyunk 
ml székelxek... Nyersek,  szókimondók,  erőszako-
sok  vagyunk s ami a legnagyobb  baj, álll'ólsg kés 
van a hasunkban ... Esért jár ránk a rnd . . . • • 

* 

.Kés  van a hasunkban" . . . Erről a mondásról 
jut eszembe az a fo'í  összevisszaság, ami a irost 
folyó  közigazgatási választásokkal kapcío'Btosan be-
nyújtott 'i tákról ezemrmbe tütlk. Ezek a lif'ák  iga-
zán m»gulon viselik az erőszakoskodás szüklátckör 
éB egyéni hiúság szörnyű tűiéit. N m beszélünk itt 
tisztán megyénkről, bár beszélhetnénk  ... Tény az, 
bogy az irányításra és'vezetésre hivatott magyarpárt 
exponensek meg nem hallgatása miatt ismét sok apró 
békát  kell  lenyelnünk  Kés  van a hasunkban, 
nem tudunk meghajolni a magasabb szempontok  előtt 
és kicsinyeskedéseket,  céltalan  és értelmetlen  sze-
mílvi érdekeket helyeztek f  ilébe nagy feji  szem-
pontoknak  és emiatt örökkös örökké ce*k biiklogünk 
t közélet porondján. Vájjon mikor jön meg a jobbik 
eszünk...? 

« » • 

Vizsga itt, vizsga ott. Vizsga az elemi Iskolák-
ban mioiszteri hizottRág elő't, — vizsga a középisko-
lákban alul,  felül  és közbül;  vizsga a vanutnál, a 
portánál; vizsgáztat a tanitó és tnnár, de vizt^ázik A 
tanító és tanár is. HÍ tánc — legyen tár,c. Bi jó 
vo'na, ba egjszer vizsgáznának a miniszter és diplo-
mata urak is. Vizsgáztatná őket a „közvélemény"  ő 
excíHerciája . . . Nagyszerű dolog ez a vizBga. Ritkán 
kell hozzá ész, csak szerencse vagv pénz . . . Szinte 
jobb volra a rzerencsét a pánzzel összefogni  és csi-
nálni egy vizsga sorsjátékot,  állsmi felügyelet  alatt. 
Igy legalább a tanítvány kevésbé nevethetné kl a 
vlzBgán elbukott tanárát. 

Egyébként megunta ezt a komédiázást az éret-
tebb román közvélemény ia. Ennek sd hangot azegţik 
c'ujl, ko'ozsvári románnyelvü laptársunk ls, nem usysn 
a kisebbségi tanárok, tanítók ég egyéb hivatalnokok 
vizsgáztatása, hanem az isko'ai vizsgák lu'tengéee 
miatt. L hetetlen állrpot ls ez. Miloraszülő Iskolába 
adja a gyermokét, — szátro'nia kell arról, hogy msjd 
valamikor egy idegroncsot  ad vissza na<i az isko'a, 
aki meghasonlik I tennel, emberre' ^ önmagával is, 
mert megölik a lelkét és a testét s lehetetlenebbnél 
lehetetlenebb vizsgák oktalan és céltalan rerdczerével. 
Valóban igsz, hogy az ember nem laboratóriumi  kí-
sérleti  anyag, hanem élő  szellem,  amellyel anyeg 
módjára komédiázni nem lehet. 

• • 
• 

Lám azt hinné az ember, bog" „az hten'elenek" 
földiéiő  immár semmi jó sem jiihnt. És ime Csiacoszki 
és Vasziljev  moszkvai orvoetanérok olyan szenzációs 
felfedezéssel  lepték meg a világot, amely korszakal-
kotó lesz az orvosi tudomány történetében Arról van 
szó, hogy az elektrokémia  segítségével az emberisé-
get gyötrő különféle  betegségek egéFZ sorát meglepő 
eredménnyel lehet gyógyítani. A két ludfa  professor 
házlszárnyasokon, szarvasmarhákon, disznókon, juho-
kon és végül beteg embereken végzett kísérleteket és 
ezek eredményeképen megállvpltották, hogy az emberi 
organizmus alapját  a vér és az általa  átitatott 
szövetek  kőzött  fennálló  állandó  elektromos  kie-
gyenlítődés  képezi.  Ezen folvemat  elősegítése áltnl 
asztmabetegeknél 70 százalékos  javulást  értekel; 
a tyúkok,  libák  rövid  idő  alatt  nngy sulyszapo-
rulatot  mutattak,  a tojáshozam nőtt és PZ elbullási 
százalék  csökkent. A tehenek több tejet  adtak, a 
disznók és juhok a vésszel szemben csodálatos im-
munitást mutattak. A kísérleteknek csodálatos ered-
ményük volt súlyos ütőér  elmeszesedési  esetekben. 
A rákdaganatok  teljesen viaszé fejlődtek:  a magas 
vérnyomás normá'tgra sOlyedt. TPdőtuberku'ózlp, 'ttdő-
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21 első tag, mig a román listáról 7 tag. Igy 
21 magyar és 7 román taggal alakul meg a 
tanács s ez válassza maga közül a polgár-
mestert. 

Mindezt elmondjuk a választó közönség 
felvilágositásaképen  azért, hogy mindenki is-
merje a lista rendszerrel való választás lefo-
lyását éB tisztában legyen azzal, hogy a vá 
lasztó közönség egyelőre listákat választ, a 
polgármestert azután választja meg az ezen 
listákból összetevődő tanáca. 

A magyarság soraiban az utolsó napokban 
azzal akarnak bomlást elérni, hogy a megvá 
lasztandó polgármester személyére különféle 
neveket dobnak bele a forgalomba.  Legőszin-
tébben mondjuk, bogy soha a választás elő-
készületeinek egyetlen gyülekezetében sem 
esett szó arról a hangról, azokról a rosszin-
dulatú terjesitgetéBekról, amelyekkel a vá-
lasztás utolsó percében a magyar szavazó 
közönség között nevek felvetésével  kezdtek 
operálni. 

Azt hisszük, hogy egy pillanatig sem lehet 
vitás a város magyar közönségének választási 
magatartása, amellyel diadalra kell vigye a 
magyar listát. Kötelessége minden magyar 
választónak a magyar listára szavazni, mert 
nemcsak tanácsot választunk, hanem ugyan-
akkor a magyar összetartás és egységes cse-
lekvés reánk nézve olyan fontos  tárgyából is 
vizsgázunk. Vigyázzunk, ne engedjük sorainkat 
neveket emlegető fogásokkal  bontani, ne 
hagyjuk rosszindulatú embereknek személyes 
gyűlölködését a választásba belehurcólni, ha-
nem igyekezzünk meggyőzni mindenkit a sze-
retet szavával arról, hogy magyar szavazatával 
kötelessége a város összmagyarságának aka 
ratával összeállított magyar listát támogatni 
és arra szavazni. 

Különösen kérjük a magyar szavazókat 
arra, hogy minden körülmények között igye-
kezzenek még a délelőtt folyamán  leszavazni. 
A szavazás reggel 8 órakor kezdődik a köz 
birtokosság székházában. A törvény szerint a 
szavazás délután 3 óráig tart, amely meg-
hosszabbítható. Tanácsos azonban, hogy 3 
óráig mindenki teljesítse kötelességét éB le-
szavazzon a magyar listára. 

BEL- ES KÜLFÖLD. 
Barthou francia  külügyminiszter  a mult 

héten Romániában volt a kormányának hivata-
los képviseletében. A román kormány fogad-
tatására nagy és fényes  intézkedéseket tett. A 
francia  külügyminiszter romániai tartózkodása 
a két orazág legmelegebb barátsága jegyében 
zajlott'le. 

Ausztriában  tovább robbannak a bombák-
Hitler és Mussolini római találkozója egyáltalán 
nem egyhitett a n é m e t - o s z t r á k helyzet 
feszültségén. 

Lettországban  a mult hét elején Wolde-
maras volt miniszterelnök államosinyt kísérelt 
meg. A puccs nem sikerült s a volt miniszter-
elnököt 12 évi fegyházra  ítélték. 

Németország  egyik legnagyobb személy-
személyBzál l i tó hajója a „Dresden" az Angol 
partok közelében hevos viharban elsülyedt. 

A kisantant  konferencia  mult héten nyert 
befejezést  Bukarestben. A kisantant külügy-
minisztereinek tanácskozásán állást foglaltak  a 
Habsburg kérdésben is. A három szövetséges 
állam minden erejével azon van, hogy a Habs 
burgok vissza ne térhessenek Ausztriába. 

Jászi  Oszkár Bukarestben.  Jászi Oszkár 
a hírhedt Károlyi kormány volt nemzetiségi 
minisztere néhány nap óta Bukarestben van 
Jászi a magyarországi proletár diktá ura után 
Bécsbe menekült, ott lupot alapított a véris 
szájú Bécsi Magyar Újságot, majd annak bukása 
után kivándorolt Amerikába. Most Romániában 
való megjelenése feltűnést  kelt. 

Mussolini  visszaadja a Hitler látogatását. 
A terv szerint ez a látogatás december 1-én 
lesz Nürnbergben, ahol a német nemzeti BZO-
ciálista párt tartja meg a kongresszusát. 

Vizsgálják  meg a vagyonokat.  Augustin 
Pop és Pavel Pavel román képviselők javas-
latot tettek arra, hogy vizsgálják meg az ösBres 
volt miniszerek, államtitkárok, volt parlamenti 
elnökök és minden kövezek kezelése körUI 
elhelyezkedett nagyobb méltóeágrak vagyoni 
helyzetét. Indokolásukban előadják, hogy a 
tömegekben az a vélemény él, hogy nagyon 
sokan csak azért politizálnak, hogy meggazda-
godhassanak. — Hát nem azért ? 

A magyar felsőházban  GömbtiB miniszter-
elnök kijelentette, bogy a magyar törekvések 
távolállanak minden háborús szándéktól. Kije-
lentette, hogy a békének feltétlen  hive, mert 
az esetleges háború az európai civilizáció ha-
lálát jelentené. 

Egyről-másról. 
(K...) A diplomácia világában egyik napról a rrá 

sikra követik egymást a nagy politikai események. Ki 
mert volna pé'dául arra gordo'ni, hogy a Oenf  melletti 
kis vároB szerény vendégfogadója  megszü l BB otoaz— 
román diplomáciai viszony felvételét,  úgyszólván egyik 
napi ól a máBikrs... Ki mert vo'na arra gondolni, 
bogy Ausztria függetlensége  miatt B tegnap még egy-
másra f-rkassztnimel  néző Fiihrer és Duce, ma Ve-
lencében barátságos egjü'.teaben caolnakázzák ki a 
legnagyobb európii problémák közöB nevezőre hozá-
s á t . . . Igazán nagyszerU dolgok, napy meglepetések, 
c.iak az a sajnos, hogy mindezek a nagy d :p omáciai 
események oly nehezen válthatók aprópénzre  és a 
nyomorúság terhei Blatt roskedozó népmilliók olyan 
nagyon-nagyon keveset  látóik  belőle... 

• * 
* 

„Minden ut Rómába vezet".  Ez volt eddig a 
szállóige. A Ducinak azonban most meg kellett tanul-
nia, hogy minden  ut mégsem vezet Rómába. M g-
hlvta ugyanis a kisantant külügyminisztereit egy római 
tanácskozásra, — ezek szonbnn szt felelték,  bogy 
Rómába minden  ut Parison át vezet. Vagyis Mus-
solini e'óször hozza rendbe a szénáját Franciaország-
gal s akkor majd lehat szó arról a kisantant külügy-
miniszterei elzarándokoljanak Rómábs, de csak Páti 
son keresztül. 

• « 
* 

Egy középiskolánk f  jlső tagozatával újból szegé 
nyebbek lettünk. A nemrégen leépitett tnrgul-secuetci 
kézdivásárbelyi  főgimnázium  leépítése utín. most t 
székelység fővárosának  Targul-Mureanek,  Marosvá-
sárhelynek  róm. kath. főgimnáziumára  került a sor... 
Hiszen hát tudjuk, hogy leszegényedtünk; hogy nem 
bírjuk a fenntartási  terheket; hogy népességi szám-
arányunkhoz  képest  sok középiskolánk  volna (?) 
s tudjuk azt is, bogy a saelleml proletáriátus szapo 
rttása sem kívánatos do'og, d* miért csattan as ostor 
mindig a Bzékelység hátán? Miért kell ezeket a leépí-
téseket mindig  és csak a Bzékelyf  j'dön végezni. . .? 
Furcsa és ktt'önös valami ez akkor, mikor a bákeszer-
ződésék székelyföldi  kultursutonomlával regélnek szép 
meséket. . . Talán crak r m azért, togy amikor tul 
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500 / , v a s u t l k e d v e z m é n y . 
ElffireníU  orth kóser éltorcm. — Tennlsz, 
zene, táno, sportversenyek, könyvtár, stb. 
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urau'Qcomn lesz, akkor kevésbé legyenek vagy egy-
általában  ne legyenek au'onomiálható kul urintérmé-
nyeink . . Nagyon, ntgyon rossz gyermekek vagyunk 
ml szákeh ek . Nyersek,  szókimondók,  erőszako-
sok  vagyunk s ami a legnagyobb  baj, álll'ólag kés 
van a hasunkban ... Ezért jár ránk a rud . . . • * 

* 

.Kés  van a hasunkban"  .. . Erről a mondásról 
jut eBzembe az a FO'Í összevisszaság, ami a irost 
folyó  közigazgatási válhsz'.áRokkal kapc^o'atos^n bc-
nyuj'ott i. tákról szemembe tUtik. Ezek a lip'ák iga-
zán msgu lon viselik az erőszakoskodás szüklátckőr 
ás egyéni hiúság Brörnjú I úneit. N m beszélünk itt 
tisztán megyénkről, bár beszélhetnénk  ... Tíny az, 
hogy az irányításra és-vezetésre hivatott magyarpárt 
exponensek meg nem hallgatása miatt ismét sok apró 
békát  kell  lenyelnünk  Kés  van a hasunkban, 
nem tudunk meghajolni a magasabb szempontok  előtt 
ég kicsinyeskedéseket.  céltalan  és értelmet'en  sze-
raMvi érdekeket helyezünk f.ilébn  nagy feji  szem-
pontoknak  és emiatt örökköa örökké csík büklögück 
* kínálót porondján. Vájjon mikor jön meg a jobbik 
eszünk...  ? 

• • • 

Vizsga itt, vizsga ott. Vizsga az elemi iskolák-
ban miniszteri bizottság elő't, — vizsga a középisko-
lákban alul,  felül  és közbül;  vizsga a vasútnál, a 
po<tánál; vizsgáztat a tanitó és tanár, de vizsjtázik „ 
tanító és tanár is. H* tánc — legyen tárc. Bi jó 
vo'na, ha egjszer vizsgáznának a miniseter és diplo-
mata urak is. Vizsgáztatná őket a „közvélemény"  ő 
exc4llerc:ája... NagyszerU dolog ez a vizBga. Ritkán 
kell hozzá ész, csak szerencse vagy pénz... Szinte 
jobb volta a Fzpreuesét a pénzzel összefogni  és csi-
nálói egy vizsga sorsjátékot,  állami felügyelet  alatt. 
Igy legalább a tanítvány kevésbé nevethetné kl a 
vizsgán elbukott tanárát. 

Ezybbként megunta ezt a komédiázást as éret-
tebb román közvéleméLy is. Ennek sd hangot ae eg)ik 
c'ujl, to'ozsvárl románnyelvü laptársunk is, nem usyan 
a kisebbségi tanárok, tanitók éB egyéb hivatalnokok 
vizsgáztatása, hanem az Isto'ai vizsgák tu'tengésn 
miatt. L hetetlen állipot is ez. Miloraszülő Iskolába 
adja a gyermokét, — szátro'nia kell arról, hogy majd 
valamikor egy idegroncsot  ad vissza neki az Isko'a, 
aki meghasonlik I tennel, emberre' «•». 'nmagával is, 
mert megölik a lelkét éB a testét fc  le hetetlenebbnél 
lehetetlenebb vizsgák oktalan és céltalan rendszerével. 
Valóben igsz, hogy az ember nem laboratóriumi  kí-
sérleti  anyag, hanem élő  szellem,  amellyel anyag 
módjára komédiázni nem lehet. 

* * 
• 

Lám azt hinné az ember, hog" „az Istentelenek" 
földiáié  immár Bemmi jó sem jöhet. És ime Csiacoezki 
és Vasziljev  moszkvai orvostanárok olyan szenzációs 
felfedezéssel  lepték meg a világot, amely korszakal-
kotó leBz az orvosi tudomány történetében Arról van 
szó, hogy az elektrokémia  segítségével ae emberisé-
get gyötrő különféle  betegaégek egész sorát meglepő 
eredménnyel lehet gyógjitanl. A két tudás professor 
házlszárnyasokon, szarvasmarhákon, disznókon, juho-
kon éB vééül beteg embereken végzett kísérleteket és 
ezek eredményeképen megállapították, bogy az emberi 
organizmus alapját  a vér és az általa  átitatott 
szövetek  között  fennálló  állandó  elektromoe  kie-
gyenlítődés  képezi.  Ezen folvsmat  elősegítése által 
asztroabetegelnél 70 százalékos  javulást  értek el; 
a tyúkok,  libák  rövid  idó  alatt  nugy sulyszapo-
ruíatot  mutattak,  a tojáshozam cőtt és sz elbullási 
százalék  csökkent. A tehenek több tejet adtak, a 
dlBznők és juhok a vésszel szemben csodálatos im-
munitást mutattak. A kísérleteknek csodálatos ered-
ményük volt súlyos ütőér  elmeszesedési  esetekben. 
A rákdaganatok  teljesen vissza fejlődtek:  a megás 
vérnyomás normá'lera sOlyedt. TPdőtuberku'ózIs/ttdő-
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tágulás, Influenza  esetében a gyógyulás ugyancsak meg-
lepd arányokban haladt ugy, hogy ezen, orvosi mű-
nyelven acro-ionizácio-nak nevezett g^ópyltáH eljárás 
a azenvedó emberiségnek nagy megkönnytbülésére fog 
Bzolgálni s felér  akármilyen Locarnóval vagy Kel og-
paktummal. íme  napkeletről  jőn nmét a világos-
ság ... 

• * 

Azt mondja a székelyemhez, hogy úrtól  és bo-
londtól  minden  kitelik.  Bz a mondás jut őszembe 
akkor, mikor olvasom, hogy egyik egyetemi tanár, a 
c'ujl, kolozsvári „Acţiunea Patriotica' gyűlésén  a 
kisebbségeknek  az ország gazdasági  életéből  való 
kiküszöbölését  követelte  Nemcsak az állami intéz-
ményektől, h nem a magánvállalatoktól  is eltávo-
litandók  a kisebbségi  munkások,  tisztviselők  és 
mérnökök  . . gyűlölködve sziszegé a professor.  Gyö-
nyörű keleti Locarcó! Ugy látszik, hogy az lllua'ris 
profeBsor  !s felcsapott  a kommunizmus,  anarchizmus 
éa nihilizmus ágensének H tagokat akar ezen szélső-
séges eszméknek verbuválni. I yen profesEorl  mfgnyl-
latkoaások után értjUk, hogy a clujl, kolozsvári fő 
ttgvéaz minden kisebbségi román állampo'gárban már 
e őre determinálva látja a kommunistát, mert ha a 
kitűnő professor  indítványa valóra válik, akkor Igazén 
nem lesz máa mód, mint sz élet jogától megosztot-
taknak, fejvesztetten  belerohannlok a szörnyűségen 
szélsőségekbe.  Egyelőre  Bzonban a székely atyafi 
kázlegyintéaével mondjuk ml IB, hogy úrtól  és bolond-
tól  minden  kitelik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Albert Vilmos fögimn.  t anár ki tüntető 

kinevezése. Az Erdélyi Egyházmegyei Tanéct Albert 
Vilmost a M -Ciuc—csíkszeredai róm. kath. főgimná-
zium tanárát, a legutóbbi UléBében tiszteletbeli főgim-
náziumi Igazgatóvá nevezte ki. Albert Vilmos nemcsak 
a gimnáziumnak pótolhatatlan értéke, de közéleti mun-
kássága, az iskoláinkért, vallásunkért küzdő kiválósá-
gai az egész cBlkl magyar társadalomban osztatlan sze-
retetet éa tiszteletet biztosítottak száméra. A kitünte-
tés igazán a köznek egy derék munkását érte, akiben 
tehetséges lendület, ideális harcos sziv dobog minden 
szép és nemea törekvés Iránt. 

— Benyújtották  a Magánjavak  törvény-
javaslatát.  Amint ismeretes, a Csiki  Magénjava-
kat  a tulajdonosoktól  kisajátította  az állam A 
csiki  tulajdonosok  e sérelemmel  a genfi  Népszö-
vetséghez fordultak,  amely előtt  Románia arra 
kötelezte  magát, bogy a Magánjavak  ügyét ren-
dezni  fogja.  A kormány  most végre elkészítette 
azt a törvényjavaslatot,  amely a Magánjavak  visz-
szaadására  vonatkozik  és azt junius 21-én beter-
jesztette  a parlament  most folyó  rendkívüli  ülés-
szakához.  A törvényjavaslat  szövege még nem 
ismeretes. Csikvármegye  közönsége  nagy vára-
kozással  tekint  a megoldás  felé  és kíváncsian 
figyeli,  bogy az állam milyen módon  képzeli  a mil-
liárdos  csiki  batárőrezred  tulajdonát  képező  va-
gyonnak  a visszaadását. 

— A helybeli r ó m kath gimnázium éret t -
ségiző diakjai a br.tt>BÓí Mesota lic?umb»n állanak 
érettségi vizsgára. A gimnáziumunkból 11 ezévben 
végzett és 7 régi tanu'ó jelentkezett érettségire. A 
fiuk  junius 23 án Dr. Boga Lajos tanár vezetésével 
utsztak el a junius 25-én megkezdődő érettségire. 

— Gheorgheni—Gyergyoazentmiklóaon há-
r o m lista küzd a tankos válaaztaBon Szomorú 
tünet az is, ami Gheorgheni—Gyergyószentmiklós tár-
nsdílmát pusztítja. Mi srm jellemzőbb az ottani lehe-
tetlen és gyűlölettel teliett helyzetre mirt az, hogy a 
jurr'us 25 i tanács választásra három pártra szakítva 
indulnak. Az egyik a Magyar Párt, a mis k a gazda 
közönségből kiszakított Caropian-féle  társaság 8 a har-
madik a Cam pian által megbontott gazdák másik 
része. Csodálatos az a szűk látókör, amellyel képte-
lenek belátni a Gheorgheni—gyergyőszentmiklÓBl gaz-
dák, hogy évek óta felhasználják  őket saját fajtájuk 
erejének gyengítésére és szétzüllesztéBére, hogy Baját 
vérüket ugató hajlamosaágukat egyesek ugródeszká-
nak használják. Vájjon mikor nyílik meg a szeműk 
ezeknek a szerencsétlen félrevezetett  embereknek, 
akik vármegyénk összetartására annyi szégyent hoztak. 

— Tábortűz. A csíkszeredai róm. kath. főgim-
náziumnak cserkészcsapata f.  évi junius hó 2'4-én ( ra-
sárnap) Jlgodin—Zsögöd fürdő  területén d. u 5 órai 
kezdettel tábortűz mellett műsoros előadást tart. Vá-
rosunk és a szomszéd községek lakóinak fUyelmét  es 
uton ÍB szeretettel hívjuk fel,  mivel a tavasz fo'yamán 
városunkban magrendezett cserkészest kellőleg iga-
zolta azt, hogy Ily összeállítású müfor  keretében a 
közönség apraja-nagyja egyaránt igen derűs hangulat 
han nem csak élvezi, de tevékenyen közre IB műkö-
dik az egyes számokban. Tekintve pedig azt, hogy 
ennek jövedelmétől is a (jul. 6—30) nemzeti nagytá-
borozás költségeit azándékszanak kipótolni, e nemes 
célra való tekintettel is kérjük a minél réprstbb 
megjelenést. Belépő díj nincs, csak adományokat vár 
a parancsnokság. Kedvezőtlen Idő esetén 1B a műsoros-
délutánt megtartjuk. 

— Felmente t ték B»umgarten tanár t . A 
műit esztendőben Banmgarten Liszló, a helybeli fő-
gimnázium fiatal  tanára ellen kommunista Izgatás vád-
ját emelték. A helybeli törvényszék nem látta beiga-
zoltunk a vádat és B tumgartent felmentette.  Felebbe-
zés folytán  az ügy a Táblához került, amely a mult 
h4ten azintén felmentő  ítéletet hozott. Ezek szerint a 
meghurcolt B lumgsrten tanár ellen végérvényesen 
befejeződött  aa eljárás, amely Igazolta az ellene emelt 
vád tarthatatlanságát Is. 
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I. osztály húzása 
jul ius 3—4. 

ki B i z t o s í t s a j á t ék jogá t , 
u j i t sa meg sors jegyét ! 

Lörincz József sorsjegyiroda £ 
Mercurea-Ciuc. j ţ 

— A vármegyéből . Gheorghe Ioan cetatuiai, 
csatóazégl áll. Igazgató tanítónak ismeretlen tettesek 
beverték az ablakait. A tanító feljelentést  tett Tódor 
Liazló p'ebánoB, Borbat István feiekezeti  tanitó ellen 
azon a c'men, hogy fejbujtácukra  Cseke Ferenc csa-
tóazegl magyar párti elnök és Lukács Dávid kántor 
verték be az ablakokat. A tanító ur Ijedtében csoda, 
hogy nem látta ott az ablakbeverők között magát a 
római pápát ls. 

— A napokban a vármegyén végig száguldott 
egy autó, amely valami .Finatciara" nevü pénzügyi 
lepra végig zsarolta az ÖBBzea nagyobb üzemeket. 
Mezjegyezci kivánjuk, hegy nagyon sikeresen éa ered-
ményesen. Mert nekünk stmml egyéb nem kell, mint 
az, bogy valaki idegen jöjjön, románul lármázni kezd-
jen és ml olyan gyámoltalanok vágjunk, hopy az in-
günket IB nyugodtan leszedheti a hátunkról. Megérde-
meljük, ha mindennap végig zsarol valaki, ha ilyen 
gyámoltalanok vagyunk. 

— Armaseni—Menaaég. Cozmeni—Kozmás, Da 
nestl—Dánfalva  közBégekből 60—70 szülőt Idéztek be 
a járásbírósághoz azért, mert 14—16 éves gyermekei-
ket nem kü dték ismétlő iskolába. Az iskola kötelesek 
között olyanok ÍB mnlaBztás kihágásával voltak elő-
állítva, akik már férjhez  mentek, a legtöbb része szol-
gálatra távozott kenyerét keresrl. A 100—100 lej bün-
tetések ugyan Bürün hullottak. Mert hiába, tanulni kell. 

— A napokban inspektor járt a hegy alatti főző 
Iskolában. Kivizsgálta a főltpáni  hivatalhoz bemene-
kült gyermekek p tnaBzát, akik egy szép napon elszök-
tek Imtina Petrescu tanárnő bánásmódja elől. hogy a 
főiepánnak  jelentést tegyenek az intézetben divatos go-
rombaságok miatt. 

— A aanmttrtinl, szentmárloni csendőrség kiszál-
lott az Ua völgyében levő üzemek megvizsgálására. 
Sok szabálytalanságot talált, ö szesen 16 jegyzőköny-
vet vett fel.  Mert jegyzőkönyvein) azt tudunk hála a 
jó Itlennek. 

Mátyás József  udvari cozmeni—kozmásl fdrérz 
tulajdonost egy vizsgálat 100 ezer lejre büntette, mert 
a Bzám'a könyvből az Bznapi 3 drb. számla nrm volt 
átvezetve a főkönyvbe.  Rendnek ugy-e muszáj lenni? 
Három bevezetetlen számláért nem IB BOk százezer lej 
ebben a nagyszerű pénzes világban. 

— Az Uz völgyéhen a mult vasárnrp a munká-
sok összeverekedtek. Vasíle VaBÍle szatmári munkást 
ayyonütötték. 

— Hogyan oazto'.t fel  Ciuo-Caikmegye 
in ter imar tanáo;a egy fel  millió lejt. A var-
megyénknek az állt intól két és fii  miilló lej követe-
lése v»n ETB az összegre o'yan megállepjdás tör-
tént, hogy évi 500 ezer lejekben törleeztl le az adón. 
Most került Bor ez évben az ekő félmillió  lejes részlel 
visszafizetésére,  amelynek rerd^ltetése szerint csak 
kulturális és egyházi célokat kellett szolgálnia. Ér-
demes megörökíteni, hogy Ciuc— Csikmegye átmeneti 
tanácsa milyen körültekintéssel osztotta fel  ezt a fel 
mlilió lejt: A M-Ciuc—csíkszeredai gör. kel. templom 
építésére 250 ezer lej, a Slcu'eni—madéfalvi  gör. kel. 
templom f  pitéaére 80 ezer lej; a S culenl áll. iskola 
épitéaére éa egy C. F. R. Iskola javítására 55 ezer 
lej ; a Bancralenl—szentkirályi gör. kath. harang alapra 
30 ezer lej; Bicazu'—békást grr. kath. pleb&nia ré-
szére 30 ezer lej. 

— Köabirtokossági értekezlet. A gyergyól 
községek közbirtokosságainak elnökeit és igazgatósági 
tagjait Pál Gktor. oroz. képviselő junius 9-ére Gheor-
gheni—Gvergyószentmiklósra értekezletre hívta össze, 
melyen előtárta a közbirtokosságok számos sérelmé-
nek orvoalására alkalmas módozatokat B különösen 
Ismertette a tu'adózáeokkal és törvényellenes adóbe-
hfjtásokkal,  a felügyeleti  jog gyakorlásával a jövede-
lemmel való szabad rendelkezés ellen tett Intézkedé-
sekkel, az erdősítési biztosítékok vIsBzatar'áaával, az 
erdőőri személyzet részére előirt szolgáltatásokkal elő-
idézett jogtalanságokat és az azok ellen egyöntetűen 
teendő lép'seket. Egyidejűleg Ismertette a szövetke-
zeti törvény módosítására vonatkozóan B parlament 
előtt fekvő  törvényjavaslatnak a közbirtokosságokra 
vonatkozó rendelkezéseit. Az értekezlet résztvevői a 
felvetett  kérdésekre nézve előadták szóbelileg pana-
szaikat, de BB előre írásban megküldött kérdőpontokra 
nem dolgozták ki a kért adatokat éa ezen mulasztás 
épugy mint az előző években lamét lehetetlenné teszi, 
hogy az Illetékes hatóságok elé olyan beadványok 
terjesztessenek, amelyek a panaszokat Igazoló adato-
kat Is tartalmazzák. A többi csikmegyei községek 
közbirtokosságait Is a jövő hónap folyamán  Pál Gábor 
képviselő hasonló értekezletre fogja  összehívói. 

Tiz tantermes lakola épitéaére kapot t ren-
deletet egy közaég. Danestl—Dánfalva  átmeneti 
tanácsa rendeletet kapott, hogy egy tlz tantermes is-
kolát épitBen. Az lnterimár tanács Caákl Gergely el-
nökletével ÖBBzettlt és megállapította, bogy a közBég 
tíz évi költségvetése sem volna elegendő az Iskola 
megépítéséhez. Elhatározták, hogy nlncB módjukban 
ezt a rendeletet teljesíteni. Ha visszaadják a községtől 
kisajátított 160 holdas erdőbirtokot, akkor a község 
olyan helyzetbe kerülhet, hogy tud a kérdésééi érde-
mileg foglalkotnl.  Erre az történt, hogy a tanácsot ki-
cserélték éB ujat ültettek helyébe. Az nj lnterimár 
taaácsba most kineveztek három román tanítót és két 
gazdát, akik bizonyára megtalálják könnyűszerrel a 
módját annak, bogy felépítsék  a tlztsntermeB Iskolát. 

— Törvényszéki hírek. Angi István Lazarea— 
szárhegyi közbirtokossági elnök az 1932 évi válasz-
tásokon a Mózes Salamon korcsmájában letépte a kis-
gazda pártnak azokat az emlékezetes plakátalt, ame-
lyek minden jólzlést megbotránkoztató szörnyű hang-
nemben szidalmazták a romániai magyarság vezetőit. 
Angit perbe fogták,  amely ügyet mult héten tárgyalta 
a helyi törvényszék. Angi azzal védekezett, hogy 
aemmi körülmények között nem lehet eltűrni azt, hogy 
egy nép vezetőiről olyan ocsmány hangon plakátok 
uszítsanak, mint amelyet a kisgazda párt használt, 
mert ez az általános züllést segíti elő. A törvényszék 
Angit ezer lej büntetésre itéite. 

— Diaconescu Dumitru 26 éves Slculenl—ma-
défalvi  munkás felett  gyorzltott eljárással Ítélkezett a 
törvényszék. A vád Bzerint a vőrÖB Indulót énekelte 
és izgatott a valláB ellen. A törvényszék felmentő 
ítéletet hozott. 

— László Károly Carta—karcfalvi  Iparos lefog-
lalt tárgyak elslkkasztásával vádolva állott a tőrvény-
szék előtt. Egy lefoglalt  Slnger-gép volt az adóban 
lefoglalt  tárgy, amelynek részletelt Bem tudta fizetni 
B a gépet a cég visazavette. Ezen körülményt azonban 
László nem tudta kellőképen tisztázni s ezért öt napi 
elzárásra Ítélték. 

Kósa Árpid Mihailen!—csikszentmlhályi erdőőr 
a tél folyamán  egy Bzán fa  miatt agyonlőtte Borbój 
József  Ineu—jenőfalvi  legényt. A törvényszék az em-
bergyilkos erdőórt másfél  évi börtönre Ítélte. 

— Balogh Dsmokos Barzava—borzsoval 22 éveB 
legény 1933 dec. 31-én verekedésben agyonütötte 
Todor AndráB haragosát, aki kitámadta őt az uton. 
Balogot három évre Ítélték. 

— Szabó István erdőőr éa Csíbi Márton JoBenl— 
alfalvi  gazda felett  verakedéa miatt Ítélkeztek. Saabé 
erdőőr 1 hónapot. Cslbl 15 napot kapott. 

Cinema „ASTRA" mozgó 
Szombaton,  junius bó 23 án este 9 órakor 

Vasárnap,  junius 24-én d.  u. 6 és este 9 órakor 

Szivek melódiája 
operett. 

Marta  Eggerth  és Hans  Jaray, 
Ebben a Símben  2 felvonásos  magyar ének 

és beszéd  van. 

Szerdán,  junius hó 27-én este 9 órakor 
Csütörtökön,  junius 28-án d.  u. 6 és este 9 órakor 
Pénteken,  junius 29-én d.  u. 6 éa este 9 órakor 

„TRADER HORN" 
A legnagyobb  dzsungel  film  csoda,  izgalmas, 

barbár, gyönyörű  ! 

Szombaton,  junius hó 30-án este 9 órakor 
Vasárnap,  julius 1-én d.  u. 6 és este 9 órakor 

„KAIRÓI ÉJSZAKÁK" 
szentimentális keleti dráma. 
fiamon  Novarro  és Mir  na Loy 

— Az állami oaztálysorsjáték II lk osztálya 
buzásl eredményei (1934 junius 5 - 6 ) 1000.000 lejt 
nyert 73 772, 500.000 lejt nyert 78 716, 300.000 lejt 
nyert 17.989, 200.000 lejt nyert 22.092, 100.000 lejt 
nyertek : 46 873, 76 985, 50 000 lejt nyertek: 17.1%, 
25 224, 43.049, 68 596, 25 000 lejt nyertek: 2.820, 
7.163, 12032, 12 630, 13834, 29 298, 37.281. 39.066, 
40 982, 50.906, 51419, 53 124, 55 235, 67250 és 
76.132 és még 2 425 nyeremény 15.000 lej éa 3 300 
lej között. Közvélemény: Az 1,000 000 lejes mozgó 
jutalmak, amelyek a Il ik osztály húzásának befej  ez-
téig nem lettek kihúzva az urnában maradnak a Ill-lk 
osztály búzására, amidőn ÍB még egy 1.000.000 lejes 
mozgó jutalmat helyeznek az urnába, vagyis a Ill-lk 
osztály húzásán amely 1934 julius hé 3-án és 4 éa 
lesz megtartva a rendes és tervszerinti nyereménye-
ken kivül 3 drb. 1.000000 lejes mozgó jutalom van 
az urnában. Bármelyik mozgó jutalom, Bmely aa előző 
1—4 osztályokon nem lett kihúzva, a V-ik osztály 
húzásának befejeztével  kötelező módon less klsor-
BOIVB. A III-ik osztály húzása julius 3—4-én IBBZ. 
(Révész Ernő fő  ̂ árusító közlése.) 

— Nyilvános köszönet Az E K. B. Cslkszékl 
Osztálya ezúton Is köszöni tusnádi Élthes Gyula dr. 
200 lejes adományát. 
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— A helybeli Ipartestület ötven évez'ün-
nepe. Julius l é n sásalósEenteléssel egy behűtve tartja 
meg M. C.uc—Cslkssereda és Vidéke Ipartestülete ala-
pításának ötven esztendős évfordulóját.  Egy hét válasst 
el városunk és vidéke kisiparosságának ettől az Im-
pozáns ünnepétől, amelyre mér eaidelg ls több lparoB 
Intézmény bejelentette a részvételét. Minden előjel sze-
rint az ünnepBég méltó less a félszázados  múlthoz. A 
helybeli Ipartestület elő'járósága ezúton ls kéri ugy a 
városunk nagy közönségét, valamint a helybeli éB vi-
déki kisiparosságot, hogy az Ipartestület ünnepét fo-
gadja jészlvvel. 

— Fe lve t t e a nagyhata lmakkal a dlplo-
máoiai kaposola to t : 8 hónapot kapo t t mia t ta . 
A romániai hadirokkantak rettenetes nj omora és el-
hanyagoltsága közismert. Ntm törődik itt senki a vi 
lágháboru élő áldozataival. Kalser János brassói hadi-
rokkant őrmeBter ia szörnyen érezte ennek a nemtörő-
dömségnek nyomasztó súlyát. Miután idehaza végig 
kilincselt minden lelketlen forumot  és miután sehol 
nem talált még vigasztaló szót se pansBzára, nagyot 
és merészet gondolt. Irodát nyitott Brassóban és pe-
dig nemzetközi alapon. A Genfben  székelő hadirok-
kant világszövetségnek egyszerűen kitette BraBov— 
Brassóban a cégérét és kinevezte magát a braBsói fiók-
nak. B mint ilyen német nyelvű memorandumokat szer-
kesztett Mussolinihoz, a francia  köztársasági elnökhöz, 
a német kancellárhoz, a genfi  vörös-kereszthez. és más 
ottani aóhivatalokhos. A világot elárasstotta memoran-
dumokkal, amelyek bizony kellemetlen igazságokban 
tárták fel  azt. hogy Románia nem akarja a világhá-
ború után 16 esztendővel sem rendezni különösen a 
csatolt területek hadirokkantjainak ügyét s ezeket a 
csonka alattvalóit valósággal éhen hagyja pusstu'ni. 
Antóniádé genfi  meghatalmazott figyelmét  felhívták 
ennek a Bzegéay brassói rokkantnak muikájárB. Amig 
a rokkant kérdés megoldása Iránt 16 éven keresztül 
sem volt Időjük intéikedai, addig Kalser JánoB elhall-
gattatása Iránt pillanatok alatt megtettek mindent. 
Lefogták  éa átadták a brassói ügyészségnek, amely 
juniui 21-én Ítélkezett felette.  BilnÖBi«ek mondták kl 
abban, hogy engedély nélkül egyesületet létesített s 
elért 6 hónapra Ítélték. Ezzel egy fél  esztendőre meg-
oldották és rendezték legalább Kalser JánoB hadirok-
kant ügyét. 

— Ezerszékelyleányok napja eB évben Is a 
székelyek Boldogasszonyának dicső muüu kegj helyén 
Csiksomlyón ju'ius 1-én IBBZ megtartva. Bzt a kedves, 
a maga nevében páratlan érdekesaégü népUnnepséget 
a clujl, kolozsvári Szociális Missziós Nővérek rendezik 
a m.—ciucl, csíkszeredai O táregyesület s a közeli 
vidék áldozatkész asszonyai és leányai segítségével. 
Ez a nap ünnepet jelent számunkra. Jól eBik együtt 
látni a székely vármegyék ifjúságát,  ősei viseletében 
pompázó színes élő bokrétáját Jól eti? együtt borulni 
a Csodatevő lábal elé, a pap ajkáról csendü'ő szent 
igéket együttesen vésni az elmékbe és Bzivekbe. Az 
Oltáriszentség áldásában közösen részesülni. A délutánt 
műsor az eddigiektől eltérően kevesebb számmal van 
összeállítva uj éa gazdag értékekkel, illetve változa-
tossá téve. Tömegjelenetek, régi székely névjátékok 
bemutatása élénkíti ez érdekes műsort éa fogja  gyö-
nyörködtetni az ország minden részéből gyülekező 
nagyközönséget. Igy minden remény megvan Brra, hogy 
minden tekintetben méltó lesz neméhez az Ezerszé-
kelyleányok ünnepsége. 

— ÖQgyilkossag a rendőrségen. Rácz Lajos 
négy gimnáziumot végzett, cícui, csicsói illető»egü 
kertászsegéd junius 21 én a rendőrség félreeső  helyén 
főbe  lőtte magát és meghalt Egy szerencsétlen életre 
tett pontot a go'yó. R cz különböző lopásokért már 
két évet ült a helyi törvénjszék fogházában.  Megsza-
badulása után tovább folytatta  a nuokát s ez utóbbi 
Időben elkövetett betörések Karda Ákoshoz, a Spirer 
bodegába szintén BZ Ő nehéhez fűződnek.  A helyi rend-
őrség figyelte  B jnnina 21-én lefogta.  Rácz egy vigyá-
zatlan pillanatban kilopta a rendőrség Őrszobájibé 
egyik pihenő rendőr Bzolgálatl re^o vérét, kikérezke-
datt az illemhelyre s ott agyonlőtte magát. 

— Lopjak a v i rágo t a airokrol . A helybeli 
temetőkben állandó a panasz, hogy Irpják a Birokról 
a virágokat. Durva lelkületre vall BZ, ha valaki képes 
a sirok díszeit meg'opnl. Kegyeleteértő, u'olsó csele-
kedet az Ilyen, amely minden jóérzésű ember meg-
botránkozását váltja kl. 

— Uj, biztos fxiatentia  t e remtésé re höl-
gyek reszere ketfele  lehetőség van Az egyik 
lehetőség, ha as illető hölgy egészen rövid időre 
Wienbe jön és Itten praktikusan és theoreiikusan 
megtanulja a modern kosmatikát a legújabb alapon, 
erre a célra rendelkezésére áll az államilag elismert 
bécjl koBmetlkai Bzakiskola, valamint BZ ahhoz tartozó 
stúdió. — Kitűnő alkalmul szolgálnak erre a nyári 
hónapok. Ha valakinek azonban alig van lehetősége, 
hogy Wienbe jöjjön, mégis szerjtné ezt a korszerű 
foglalkozást  legalább az alspilemlében elsajátaní, en-
nek rássére lehetséges egy írásbeli oktatás is. L'ihet 
ez az Írásbeli oktatás a megelőzése egy későbbenl 
Wienben történő praktikus kiképzésnek is. Természe-
tesen a Wienben történő helyben! kiképzés a tisztára 
Irisbell kiképzés fölé  helyezendő mlndenképep, azon-
ban az irásbsll tanulás ls sok tekintetben Igen kitűnő 
eredményt nyújthat. Tessék rássleteB felvilágosítást 
kérni magyar nvelven a következő cimtől: D r ction 
WIBNBR KOS51ETIK9CHQLE. Wien I Kárntner-
Btrasee 21. 

— A v a d o n t e r m ő gyógynövék gyűj tése 
sok falusi  munkanélkülinek adna egy szerény megél-
hetési alapot. Szükségesnek tartjuk ezért Itt felsorolni, 
bogy melyek azok a vadon termő gyógynövények, 

amelyek értékesíthetők. A növény megnevezése után 
zárjelben feltűntetjük  a beváltási árakat, amelyek szá-
rított állapotban kg.-ként értendők. Ilyen gyógynő-
vényok az erd-tl hárfa  virágja (15—18 L) Ezerjófü 
(16—18), őszi kikerics magja (15—18 L ), csipkebogyó 
husa, magkélkül (15 L). maBzlag levelek (5—8 L.). 
nadragulya levelek (5—8 L.) belendek level»k 5—8 
L ), anyarozs (25 L.), végül szárított kőrisbogár (70—80 
L) A gyűjtésre és kezelésre voaatkozólag az EQE. 
Növénytermelési Szakosztálya válaszbélyeg beküldése 
esetén díjtalanul nyújt felvilágosítást.  A fenti  gyógy-
növényeket a gazdasági akadémia mállott működő 
„Adonis" gyógynóvényórtékesltó szövetkezet váltja be 
Kolozsvárt. 

E o pár tanács és env pár recept a nyárra. 
Közli:  Váradi  Has,  a Bécsi Kosmetikai  Jtkola 

igazgatónője. 
A japán nők jó bőre vllágh'res. Pedig a japán 

hölgyek a ml részünkre el nem képzelhetetlen forró 
visben fürödnek  á'landóan. Vu kánlkus eredetű gyógy-
forrásaik  mind igen magas hőfokot  mutatnak, de azért 
apraja, nagyja, öregje, fiitalja  vígan evickel benne. A 
forró  fürdőnek,  pláne ha utána jó bldeg tuss követ-
kezik, a vérkeringést hatalmasan elősegítő gyógyereje 
van, ami kosmetikailag azért igen fontos,  mert a vér-
ben levő Idegen anyagok a bőr fele  tódulván, a for-
róság által megnyitott póru okon át könnytn és gyor-
san eltávoznak. A fürdőre  következő hideg luss ezeket 
a kinyitott pórusokat újra bezárja, amiáltal a levegő-
ből nem nyomulhatnak be újra a bőrbe mindenféle 
infekclózus  porszemek. Szívbajosoknak avagy más 
komoly szervibajokban szenvedőknek azonban nem 
ajánljuk sem a tulmeleg, sem a tulhldeg fürdőket.  A 
legegészségesebb fürdés  azonban a tenger sósvlzben 
való uszkálás, lubickolás által érhető el. Azu'án a 
folyé  vlz jön tekintetbe és c<ak harmadsorban az ál-
lóvizek avagy pláne a mesterségesen forrás  avagy 
vízvezetékeié által táplált m- dercevizek, amelyeket 
ujabban klórral tisztítanak, ahelyett, hogy BZ állandó 
felfrissítésükről  gondoskodnának. Nc m elég, hogy a 
vízvezetékből jövő vlz mBga már elég kemény B bőrre. 

Ez a keménység a be'éjeadott klór áltnl még 
jobban fokozódik.  Az Ilyen fóleg  medencés vizekben 
való fürdésnél  tehát ig>n helyesbn tesszük, ha ugy a 
fürdés  előtt, di főleg  a fürdás  után megfelelő  táp 
krémmel dörzsöljük be a testet avagy ki'ogáBtalan 
olajjal, hogy a tulsok meszet tartalmazó vlz nehogy 
tulszárazzá tegye. Btrmllyen fürdőt  veszünk, utánna 
a letussolás mindég ajánlatos nettetek tisztasági 
szempontból, hanem mivel kitűnően masszírozza nem-
csak az egész teBtet, hanem az arcot ÍB. EZ B tusso-
lás okozta arcmaeszázás pedig igen jó gymnastlka a 
bőraek. 

Nagyon sokan szenvednek főleg  nyárban a ho-
nalj igen kellemetlen szaggal egybekötöt izzadása 
miatt. Úgynevezett ízzsdásl betétek alkalmazása még 
jobban fol  ózza ezt a bejt, ha ugyan meg ia védi a 
ruhát. Ha meg az eset nem tul makses, akkor neut-
rális Fzappan és a beteg helynek salj cil- vagy borsavas 
meleg vízzel való állardó mosogatása ls megtozza a 
gyógyu'ást. Makacsabb esetekben 100 gramm alko-
holba 10 rész salycilsavat vagy borsavat teszünk és 
ebbe a vegylllékbe vattát áztatunk, amellyel a beteg 
helyet állandóan tupfo'gatjuk.  Suljosatb esetben 100 
gramm alkoholba 2 gramm resorcint keverünk éB ebbe 
áztatjuk B vattát. T^coformmal  kevert Ind ferrns  tőr-
krémeknek ÍB igen jó hatásuk van. Igen természetes, 
hogy amennyiben móriunkban, aa izzadáB nehezebb 
eseteiben orvoshoz fordulunk. 

Ha otthon kell fUrödnünk,  akkor ajánlatos, ha kü-
lönösen kánikulás napokon a fürdővízbe  alkoholból, 
vlzbő', közönséges konyhasóból és törpefenyőolajból, 
valamint illatosító levendulaolajból összekevert fürdő 
vizessenclát öntünk. I yen összetételű fürdővíz  nem-
csak az egéBz szervezetet, hanem a bőrünket is egé-
szen uj életre kelti. 

Fürdés után a hajunk ápolására az u'on útfélen 
található caalánbél jó csomót letépüik és f  noman 
összevagdalva csaknem olyan su'yu tiszta alkoholba 
áltatjuk. Nyo'c napig benne ázni hagyjuk. E u'án le-
Bzürjük A szürée után nyert fo  yrdákboz, amennyiben 
túlságosan Bíárazlőrü hajat akarunk ápolni egy ke-
vés ricinusolajat éB glvc rint öntünk, ha azonban a 
baj zsíros, akkor nem. Ha még Illatosítani ls akarjuk, 
akkor az égésihez ngyano'yan arányban rózsavizet 
keverünk. Igy e'sőrancu bajápoló vízre teszünk szert, 
amelyet külötben Igen drága pénzért kapnánk meg 
az üzletekben. 

A nyári saison előtt a természetellenesen növő 
fölösleges  hajszálakat lehetőleg ne rossz szsgu kéneB 
depllatorlumokkal távolítsuk el, mert ezáltal csak 
egyre erŐBebb éa sűrűbb növést idézünk elő, hsnem 
az amerikai tartós hajeltávolitáR módszerével, amely-
nél egy növényi és állati zsiradékból összetett egészen 
ártalmatlan szert alkalmazónk. Ezáltal nerrc'ak gyö-
keres és tartós hajaltávo'itást érünk el. hanem Igen 
jó kosmetikai eredményt Is Bőrtlnk lehűtésére ée fel-
frissítésére  BÓíhorszesrt Bzlntén Pt ját magunk álli'ha-
tunk elő és pedig, ba tiszta alkoholt ugyanannyi viszel 
keverUnk és ebbi közönséges konyhasón kivül egy 
pár iramm M -nihoít teszünk, amely utóbbitól nyeri a 
nagyszerű lehütésl sajátságát. 

Ha különösen nyár utón nem vaiyunk megelé-
gedve sz arcunk színével, akkor elsőrangú arcfolya-
dákot készíthetünk a bőr meghalványltására és pedig 
apréra vágott friss  uzorkának a nedvét kinyomjuk, 
amelyhez egy harmad arányban alkoholt vegyítünk. 
Ezután az egész folyadékhoz  ugyanolyan arányban 
glycerint adunk. Ai egészbe egy kevés boréxot keve-

rUnk bele. Mindezt napokig jól bedugaszolva állni 
hagyjuk. Az Igy nyert folyadékkal  azután a nap bi-
zonyos óráiban, különösen lefekvés  előtt bedörzsöljük 
as arcot. Az eredmény egészségesen kinéző, üde tiszta 
arcbőr lesz a friss  levegő, a napozás okozta tulvöröB-
ség vagy nem egyforma  barnafoltok  eltüntetésével. 

Ajánlatos a nyári hónapokban, hogy a Beáraz 
krém fölé  arcunkra kinines összetételű púdert dörzsöl-
jünk, amely a bórt megvédi a nap bősu^araitél és 
megaksdályozza a szeplők és más gyulladásos kiütések 
képződését. 

Ha fálünk  a Bsemkörüll finom  ráncocikáktól, 
amelyek könnyen öregitenek, akkor legalább a erős 
napon hordjunk napvédő Bzemüveget. Ha valBmlt tar-
tunk a jólzlésünkre, akkor kerü'jük el gondosan a 
strandokon a tarka barka mintás fürdőruhák  viselését, 
különösen az uszótrlkó legyen mlcdlg egyszínű anyag-
ból. Nincsen cő, akinek a fehér  fürdő  rikó viselése 
nem állana jól és nem járulna nagy mértékben hozzá, 
hogy az alaíja vonzó és a megjelenése szimpatikus 
legyen. (Copyrlgth by WIENER KOSMETIKSCHULE. 
Wien I. Kâ'ntnerstra«se 21.) 

T u r i s t a s á g . 
Az E. K, E. junius hó 29—80 és ju'ius bó 1 én 

3 napos tirándulást rendez ae Egyeskőböz, Gyilkostó-
hoz. Vezető Míthé József. 

Vennék 1 szamarat, hegyi használatra. 
Cim megtudható a Vákár-üzletben. 

Agrar klsaja t i tás i kö tvények eladok (1922 évi 
kibocsátás 5%-os). Cim a Vákár üzletben. 

Földszinti 3 szoba, 1 előszoba és mellék-
helyiségekből álló l a k á s k i a d ó , 
Bratianu uooa 142. szám alatt. Érte-
kezni a Vákár üzletben. 

S a T r a n y v a . "bo r t , főleg  az 1933 évi terme-
lésű savanykásizü bort kedvezően megédeBiti a 

E S é p á u t i T o c r v i z 
Kapható vendéglőkben és fíiszerüzletekben.  n 
Főraktár: Pototzky József  Csíkszereda. J 

8 MODELL KALAPOK j 
tlz naponként n j formák  olosó j 
árban, m e f t a k r l  Ttfh  mtóbc j 

VENCZEL T A N Á R N É N Á L 3 
Ugyanott készülnek minden- ) 
nemű női kalapok eizőrendfi  j 
anyag hoiaaadáaával. Kalapek i 
átalakítása a legrövidebb idő alatt, j 

Csíkszereda, I. C. Bra t i anu (Qlzzmá- 3 
ainm)-uooa 11S. sz., a Sörház közelében. 2 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutányoBabb 
á r a k m e l l e t t eBaközöl a 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

n e & y e a U i a i l l i t t t t í i i k k a l + 
b e a i e r e a h e t ö k : 

Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. 

* 

I 
• 

I Livret pentru păzitor de animale 
(Pásztórkönyv) a törvényben előirt minta 
szerint elkészültek és a Vákár könyvkereske-
désben beszerezhetők. 

H E G E D U O R A K A T 
oonservatoriumi módszer 
zierint, j u t a n y o a a n ad: 

S P R E N O Z G I Z I , Csíkszereda 
Str. Cap. Vulovlol (Harglta-aooa) 38. 

Egy épületes belsőség eladó, Csíkszere-
dában, a Barompiac közelében, értekeini 
lehet Bedő Akos, tulajdonossal. »_3 

Py«*a'9rt VMtáT k, M^-TH^íM**»», feUka»vt««ákM 




