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A Frontharcosok Szövetsége. 
Bz év juniua hó 10 re az ország minden hadi 

rokkantja meghívót kapott egy Bukarestiben mogtar 
tandó kongresszusra. Csikvármegye mintegy 1600 hadi-
rokkantját ia hívták. 

Amint közismert a nagygyűlést az utolsó percen 
minden igyekezettel elgáncsolták. A városokban, fai-
vakban kldoholták, hogy a rokkant kongresszust nem 
tartják meg. Igy vármegyénk felkéfrzüit  rokkantjait is 
vissza tartották attól, hogy megjelenjenek ezen a 
Borsukra elkatározó fontosBégu  országos nagygyűlésen. 

A gyűlésen ennek dacára mintegy huBzezer rok-
kant és volt frontharcos  jelent meg, hogy megszervez-
zék az ország leghatalmasabb táborát: a frontharco-
sokat. 

A regáti rokkantak kezdeményezése ez az uj 
Bzervezet. Apostol Zimfir  rokkant kapitány a megte-
remtője ennek az egész országra kiterjedő Bzervezet 
nek, amelynek első sorában a hadirokkantak foglannk 
helyet. A muakát támogatja a cslkt rokkantak előtt ÍB 
jól iBmert bukaresti I. O. V. központ VagsuneBCU éB 
G'ieorghiu rokkant ezredeBek iranjitásával. Ez a leg-
tekintélyesebb rokkant egyesület la minden erkö'cei 
erejével azon van, hogy egy nagy közös frontot  léte 
sltBen sz ország hadirokkant, hediözvegy, hidiárvaés 
a frontokon  Bzenvedett harcosok társadalma, amely a 
megérdemelt jogaiba juttatja a háború áldozatait. 

A mult hónip junius 10 én óriási erdeklődés és 
lelkesedés között megalaku't ea a nagy front,  amely-
nek célkitűzései azonosak minden háboiUB áldozat 
számára. 

ö aze kell fogjunk  a kőzÖB érdekeink védlmére, 
mert a háború utáni társadalomban elveszett a fron-
tokon meghozot véres áldoz *t értéke. A nagyszájú 
demagógia és népbo.!ocditáB lővezérei csaknem minden 
esetben a háborús bujká'ók poraiból kerülnek ki, kik 
e'ő'.t ismeretlen mind az a a»envedée, amely a hábo 
rus á1 dozat megbecsülése felé  kell vezessen. 

A háború után 16 év telt el. Ezalatt egyre nőnek 
elő mindazok, akiknek se szivük, ae lelkük niccs aboz 
B vezetéshez, amelynek a háborús szenvedés kell a 
bölcs irányát lefektesse,  a mérséklet és szeretet 
jegyében. 

E tűnt ezalatt a másfél  évtized alatt B hála és 
tisztelet érzete a társadalom lelkéből mii d «ok Iránt, 
ati'< B háborua frontokon  a féifi-ta  bátoraágnak, vitéz-
Bégnek katonái voltak. 

És épp?n egy Nagy-Romániában kellett megérni 
azt, hogy Konstanzától—Nagyváradig nem törődik 
aenki a hadirokkantak ügyével. Egy gazdag, háborút 
nyert ország nem oldja meg azoknak a legszerencsét-
lenebbjeinek élet kérdését, akiknek torea ÓB elrende-
zettsége példa kellene legyen a hazáért életet és vert-
áldozó jövő nemzedék számára 1b. 

Ehelyett jól látjuk ml történik Kormányok jön-
nek, kormányok mennek és mindenik huzza-halasztja 
az ország rokkant-kérdésének rendezését. 

Az ország hadirokkantjai 1934 junius hó 10 én 
egyetlen frontba  tömörültek. Hivatalos Bzervezetük és 
lap'uk a: .Frontul de Foc1, BucuroBti, Calea Victo-
riei 2. — A rokkant kérdésnek egyetlen hivatott BZÖ-
vetsége, amely magában egyesíti az ország 70 ezer 
hadirokkantját. — Célkitűzésé között elBŐ helyen áll 
aa erdélyi és csatolt területek hadirokkantjainak ügyét 
ls rendező 1932 október 10 éa 1933 oiájm 9 i törvény 
végrehajtásának kiküldése. A támogatásnak r<ndklvül 
nagy eredménye, hogy a 100 ÓB 80 százalékos rokkant-
legénység azámára a felemelt  illetményekről intézkedő 
törvényt már életbeléptették. 

Az összefogásnak  számunkra igen jelentős szerepe 
éppen ma van, amikor a felülvizsgálatokon  egymás-
után vonják meg rokkantjainktól azt a pár lejes nyug-
dijukat is, amit eddig kaptak. 

Éppen legfőbb  Ideje, hogy az ország hadirokkant-
jai egy közös szervezetben tömörülve erőteljesen hal-
lassák szavukat. Lehetetlen tovább türnl, hogy ebben 
a gazdag országban legmostohább gyermek éppen a 
hadirokkant legyen, akikkel a mindenkori kormányok 
soha nem törődnek. 

Bizalommal tekintsünk az uj rokkantszövetség 
műnk áj i elé, amelyben az erdélyi rokkantak képvise-
lete ia helyet foglal  Suciu Anton személyében ea re-
méljük, hogy aa együttmunkálkodáanak eredményei 
nem maradnak el. 

P l a # l Á < 2 2 " T ° P h s m Q&tter körfüróazek,  inga-
C l a Q O a filr^sz  90 mm. transzmisziók, csap ágyak, 

pályák öcsik, kant nellivágógépdoplakörfüréaz  gombfa-
felvágásra  Brűm-Könlgsfeld  gyártmány, vagonkötöző-
drót, vaaesztergapad, Bzijtárcaák. Cim: Berger Adolf, 
Msrcurea Ciuc 

A közoktatásügyi miniszter válasza Gyárfás 
Elemérnek a korondi állami iskolai igazgató 

visszaéléseire vonatkozó interpellációjára. 
A közoktatási miniszter 1934 május hó 24 én 

87974. szám alatt megküldt t a szenátus einökaage 
utján Gyárfás  Elemér szenátornak a torondi iskola-
igazgató ellen emelt panasz kivizsgálására kifcü  dött 
C. Stan vezérinspektor 1934 május 18 án 359—1934. 
szám alatt kelt alábbi jelentesét: 

„Folyó évi május hó 7-én Korondon eszközölt 
vizsgálat rendjén megállapítottam, hogy ezen iskola 
Igazgatója, loin Buta, érdemes tanító, aki aok lelke-
sedéssel do'gozik az iskolában is és aioa kivül is 

Nincs meg azonban az a taplntata^ mely meg-
kívántatik egy román tanli^tól, alt íJem román kör-
nyezetben működik. Bz okból barátságtalan viszonyba 
került a k'izség ÖBBZOB vehetőivel, akik magyarok. 

Bota tanítónak azonban nincs meg a szükséges 
tapintata az iskolában sem. N-m csalt a törvényben 
és rendeletekben meghatározott tüntetéseket alkal-
mazza. I i»n Bota testi fenyítést  ls alkalmaz. S am 
még seo noru^b, amint ő maga is elismeri s Bmint 
az Idecsatolt orvosi bizonyítvány is igazolja, túllép 
micden mértéket e büntetések alkalmazásában, ütle-
gelve egyes tanulókat egészen a munkaképtelen-
ségi?. 

Ioan Botának niccs rtrdea tanszéke Korordon 
Ő csak ki van ide rendelve. A jövő tanévre nem fog 
többé ebhez az iskolához kirendeltetni, ide olyan 
igazgatót hozok, akinek meg lesz a szükséges ta-
pintata. 

Azért a hibájáért, hogv verte a gyermekeket, őt 
.bizalmas megintésai 1" büntettem meg s ő kötelezte 
magát, bogy testi fenyítéket  nem alkalmaz többé 
egyetlen tanulóval Bzemben Bem". 

A székelyek e: 9dete ujabb 
megvilágításban. 

Irta:  dr.  Endes  Miklós  közigazgatási  biró. 
A honfoglalás  utvonala 

A hagyomány ÖBBBekeveredéBe okozta (Himan ld. 
m. 86.) azt a látszólagos ellet mondást, amit a magya-
rok bejövetelének útiránya tekintetében Íróink közt 
találunk. Anonymus és Kézai Ungvár felől,  a bővebb 
szövegű krónikák pedig Erdély felől  vezették be a 
magyarokat a Tisza síkjára. E őbblek a „Hupg Hungari', 
u óbbiak a „8»ptemcestr&" Siebenbürgen etimológiával 
fiiszerezték  előadásaikat. Kielégítő megállapításhoz 
Hómanlg senki sem ju'ott, mert a XI. Bzázadl ősforrás 
ket Irányból vezette be a magyarokat. A hun krónika 
végén, hol Kézai a Marót-kérdésben a XI. századi for-
rásával vitatkozik (Endlicher 101—102.1), a magvarok 
bejövetelekor nem Bzvatopiuk uralkodott tfb.  (tehát 
mikor annak a szövege a szeme előtt volt, azt írja: 
„Hungart de Erdeel et d« flumine  Utgh .. exploranteB" 
índu'tak Pannónia meghódítására) Bukal Krónika 32, 
Képez krónika II. 21. Up); a máxodik részben a kró-
nikák csak Erdélyről szóinak a ,8->ptemcastrau et'mo-
lógia kapcsán (Budai krónika 37, K psB krónika 123. 
lep) K^zai kivonatából azonban kiderül, hogy a teljes 
IV. L^zló-kcrl Gestában ehelyütt la szó volt Ungról 
és Erdélyrő1. A Kézal-krónika ugyan a hun krónika 
végén és itt ÍB kihagyta Erdélyt, de a „SeptemcsBtra* 
etimológiáját csonkán bár, de bennfelejtette.  ViBzont 
Anonymus, ki K^zaihoz hasonlóan a .Hung Hungarí" 
etlmo'ozia kapcsán csak az ungvári bejövetelről akar 
tudni, szintén elárulja magát, bogy a forrásában  az 
Erdély felőli  bejövetelről la szó volt. (D.trasylvas Ho-
vos versus occidentem In terram Pannonlae descenderent. 

Ketté szakad a magyarság. 
Az etelközl katasztrófába  beaBenyő bolgár táma-

dáb következtében előállott atratéglai helyzetből önként 
következett a Dnyeper én Alduna közt tanyázó magyar-
ság kettészakadása. A Diyeper éa Dnyeszter közt ta-
nyázó magyar törzseket délkeleti IrAnyból — a Jeka-
terinoszláv éB Cherson közti Doyeperszakaszön felül  — 
érte a bessenyők váratlan támadása. Menekülés csak 
északnyugat felé,  a pndolial terrasz irányában nyilt. 
A barmaik miatt a folyóvisek'mellett  menekülő ma-
gyarok igy jutottak el a klev—halicBl vonalig. Itt bele-
ütköztek a megtelepedett szláv népek gyűrűjébe, dél-
nyugatra fordultak  B a Vereckel-hágón át keltek át a 
tiszai Blkra. Ez a menekülő tömeg a Mohilev vidékén 
egyenesen nyugatra forduló  folyóvölgyeken  útját állta 
a Dnyeszter a Alduna közt tanyázó R a támadástól 
közvetlenül nntn érintett éa ezért később felkerekedő 
törzseknek. Ezeket most két Irányból — keleti és 
Levente megvert serege után tóduló bolgárok részéről 
déli irányból — érte as ellenségek együttes támadápa. 
Mái menekvés nem volt: a Beaztercae, Tatroa s más 

patakok völgyein felhúzódtak  a havasokra a nagyne-
hazen átvergődtek a feinő  Maros völgyébe. A nép zöme 
élén A'pid nemzetswgevel a Vereczkei-Ezoroson jött 
be a hazánkba a a T.aza féltő-  éa középfolyáBa  s a 
Duna mentén szállt meg. A kisebb rész — néhány 
törzanépe — a Maros völgyén át tartott nyugati irány-
ban s a Maros—Alduna, Dráva éa Balaton mellett 
telepede le (bővebben Homan ,A magyarok bonfogla-
lása" — magyar nyelvű tud. kézikönyve I. 7.1923., v. 
ö, Pauler „Száztdok" 1880). Ezt a kisebb réBzt, mint 
Asztalos Miklós .Az erdalyi muzeum" 1932 évi juniuBÍ 
folyamaban  s külön füzetben  is kiadott .A székelyek 
őstörténete a letelepedésig" cimtt tanulmányában kifej-
tette, a terepismerettel rendelkező és a Kárpátok nyu-
gati lejtőjén lakó székelyek mentették át éa vezették 
Árpád seregéhez, megteremtvén előbb a két magyar 
sereg közt az ösazeköttetéBt és a székelység Bzegenyebb 
rétegei ekkor sodortattak el Magyarország különféle 
részeibe B azok közölt Dunáetuira is. 

A királyi család hagyománya az Ungi-1 bejövetel 
emlékét őrizte meg. A duaántull nemzetségek, élükön 
a Verbulcs nemzetsegge], az erdélyi fárasztó  bejövete-
let. A két hagyomány egymás mellett talált helyet a 
Szent László-kori Gesta-ban és a IV. Láezlókori teljea 
Gestában. Anonymus nem értette, bogy az ő képzelete 
szerint uj hazajuk meghódítására diadalmenetben vo-
nuló magyarok miért jötte' - olna be kétfelől?  Az általa 
felhasznált  tlszavidóki b gyomány sem tudott erről. 
Ezeii az erdelyi ut leírását mellőzte. De elárulta, hogy 
tudott róla. E.arulta nemcsak az említett mondatban, 
hanem azzal is, hogy a dall törzsek vezéreit — Bulcaut, 
Bogátot. Botondot, Ku;punt — csak a Maros torkola-
tánál kezdi szerepeltetni s ugyan e vidékre teszi a 
székelyek csatlakozását. Ez elbeszélésben önkénytele-
nül is megőrizte a kétfelől  jövő törzsek Marosvidéki 
összetalálkozásának emlékét A Kézai teljea Gestáját 
folytató  III. AndráB kori Író viszont a hun történet 
végén őrizte meg a két irányú bejövetel emlékét. Da 
a honfoglalás  leírásában már mellőzte az Ungi-1 u'.at 
éa az ebhez fűződő  geneaologlát. 

Mi van a Geata Ungarorumban. 
Hóman azerint (i. m. 96. lap) a XI. századbeli 

Gssta Ungarorum tartalma a következő volt: 
1. Őshaza, eredet, kijövetel. Scythia éB a scythák 

leirása Regino ea a hazai hagyományok alapján (Mogé-
ria éa a Dantu-mogérek Eiul folyó).  A nép elazBporo-
dáBa A névadó hőa (Móger-Magor); nőrabiáa (Hunor 
éa Magor testvérpár s Dula leányai), Ethele király, 
Ug6k es Á:mos, Turul-monda. A hét magyar. Vérazer-
zódeB, fejedelemvalasziáB,  kijövetel Scythiából 889-ben. 
Vándorlás a besenyők fehér-kunok  földjén  SuBdalon, 
Ruthenián (Kiov.) a feketekunok  földjén  át az Uog-
foiyó  vidékere ea Erdélybe; Ed éa Edumen népenek 
csatlakozása Ruihéniában. 

2. A,mos fia  — Árpád — éa a hét magyar hon-
foglalása.  Almos megöleteae. A föld  kikéinleléBe éa 
Magyarország régi lakói: bolgárok, szlávok, görögök, 
ineBBianusok, a dunántui vlachok, vagyia a rómaiak 
pásztorai (paadua romanorum). Székelyek csatlakozáaa 
Tiszántúl, tiszai átkelés; Marót fejedelem  és a fehér 
ló mojdája. Dunai harcok, E hele városa (Ecüburg-
Budavar) Százbalom, a regi lakosság azolgasagra vetése. 
Aidomás (aidozai), lakomázáB — birtokadományozás. 
Morva es Karinthia végeken harcok. Hitárok kijelölése, 
négyévi pihenő. Bslgár hadjárat, hatévi pihenő. Lom-
bardiai hadjárat. Zoard Apuleiában. 907-ben Árpád 
halála. 

3. Kalandozások, Zsolt fejedelemsége,  bírd- és 
hadvezerválaBztáa, a magyarok harci kedvének jellem-
zése. Bu csu, Lál, Botond. Tíz évi pihenő után szász-
thüringiai, frank,  bajor, Allemandia-i hadjárat, öt évi 
pihenő. SzövetBég 0;tó ellenségeivel, a Lech-mezei 
vereség. Botond bulgáriai hadjárata, konstantinápolyi 
kalandja, halála. 

4. Megtérés és Szent látván kora. Az Árpád-ház 
geneBologiája a Vazul fákig.  Géza az ötödik fejedelem. 
TakBony, Gaza ÓB litván-kori advénák bejövetele, kelet-
ről éa njugatról, Szent Adalbert prágai püspök meg-
kereszteli Gézát és Istvánt, tiszteletére Istvánt aktiv 
téritói müködéBe. Sarolt geneologiája. István legyőzi 
Koppányt (Veczelln geneaologlája), Gyulát Ajtonyt 
(Csanád—Marosvár), Keán elleni hadjárat. Fehérvári 
egyház alapítása. Budai egyház alapítása, mit Szent 
László fejez  be. Szent htván egyetlen fia.  Imre meg-
hal. Gizella megvakitiatja Vazult, fiait  István külföldre 
küldi. Szent István halála 1038 ban. 

6 Iiterregnum. Gizella testvére, Péter éa Aba 
uralkodaea (csekély eltéréssel a bővebb krónikák szö-
vege szerint, a pogány lázadásról a Geilert-legenda 
tartott fenn  több amott hiányzó reszletet, a kronológiára 
a aágráh éa váradi krónikák). 

6. I. András trónralépesetől Szent Ltaaló horvát 
h»djáratáir. (Csekély elteréasel a Becsi Kepes Krónika 
XLIX-LXII. fejezete). 
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Hitele* történeti kutforrás. 
A XI. Bzázadl Oesta Uogarorum történetünk eleó 

két századának részben igen jól értesült hiteles forrá-
sokra, részben személyes tapsaztalatokra támaszkodó 
a erósen kiélezett pártállását nem tekintve, minden 
tekintetben, megbízható forrása.  Sem Anonymus, sem 
Kézai Baját koruk eseményeit, vagy a közelkoru ese-
ményeket sohasem helyezték el századok előtti korokra. 
Abból, hogy Anonymus saját kora etnográfiái  viszo-
nyaiból Ítélve Erdélybe helyezi a XI. századi forrás 
duaántull római píiaztor „vlach'-jalt a hogy Ed és 
Edumen Ruthóniába csatlakozó népét az ó korában 
Ruthénia szomszédságában lakó kun (kumac) néppel 
azonosltja B abból, hogy Kézai forrásának  az őii alkot-
mányról vallott felfogását  a maga korának felfogásá-
hoz módosította, nem vonhatunk generális következte-
téseket az általuk forrásként  használt mii hitelére, 
adatai megbízhatóságára. 

Mindezekből kitűnően a székely népnek, mint a 
magyartól különálló, de vele rokon testvérnemzetnek a 
honfoglaláskor,  a haza földjén  való csatlakozása már 
1091-ben IráBban foglalt  ,Oesta Huogarorum'-ban 
megvolt. Igy ennek tudata egyidős a honfoglalással. 
Nem mese, mint Kunfalvy  Pál állította, henem a ma-
gyar nemzet történeti öntudata és valóságos történeti 
tény. Ez kínálja azt. hogy a székelység elmagyarositott 
rumuny, vagy elmagyarositott gepida ivadék lett vo'na. 
Kizárja azt is, hogy a Bzékely név foglalkozást  jelen-
tett volna. Bizonyitja, hogy a Bzékely hui eredetű nép 
mely a magyarral tetvér.de nem ugyan azonos, mely 
a magyar előtt ebben a hazában élt, jó szántából csat-
lakozott a magyarhoz s mint török eredetű nép a tö-
rök Bzokások szerint fiait  zálogba adta B mint csatla-
kozott nép a magyarok első Borába állott a háborúban, 
a magyarokkal együttesen részt vett a honfoglalási 
harcokban B Erdély keleti részében nyert hazát, amely 
föld  talán azelőtt IB hazája volt. amelyet ősfoglaláB 
jogán birt, éppúgy, mint a magyarság törzsei az övékét 

(Folytatjuk). 

Egyről-másról. 
(K.) Mult számunkban az .Eoce saoerdos  mag-

nus"... irója le akarja velünk nyeletni a békát. El 
akarja hitetni, hogy Qróf  Maj'áth püspök legutóbbi 
itt idézése alkalmával, azért üzent ki  juliua hó 6 án 
a zárdának, másnapi látogatását  előre  bejelentendő, 
hogy ne fogadják...  Azért öltött  teljes püspöki 
ornátust,  mert nem ünnepélyes látogatást akart, 
hanem aféle  atyaskodót... Azt 1b el akarja velünk 
hitetni a jámbor clkkiró, onnan a zárdából,  hogy az 
éppen miséző házfőnök  nem hagyhatta félbe  a misét.. 
Hát ez mind szép, de ml mégsem vagyunk annyira 
laikusok  és profánok,  bogy ne tudnók, hiszen ezt 
a misét stílszerűbb lett volna mindjárt a püspöknek 
fenntartani,  vagy ha már mindenkép misézni ak»rt a 
zárdafőnök  ur — talán megkezdeni a misét V«7 óra-
kor... El akarja velünk hitetni a clkkiró ur, hogy egy 
egyházfejedelmet  nem kell  fogadni,  mert ez olyan 
közönBéges bagatel dolog... El akarja hitetni, bogy 
helyén való volt  a fehér  keringés püspököt 6 pa-
dokba beszorítani  és ott várakoztatni addig, amig 
a házfőnök  nr szokásos miséjét elvégezni méltóztatik... 
Mindezt elhiheted kedveB olvasó, ha akarod, de mi 
nem hisszük el arról a zárdafőnökről,  aki, amint hnll-
szik annyira udvarias  és előzékeny  ember, hogy 
még azokat 1B fogadni  szokta, akiket  nem muszáj 
és nem kell..  A zárdafónök  ur ezúttal csak szóra-
kozott  volt... 

• • 
* 

Az 1867-es kiegyezés után egétz sereg Bach-
korszakbeli oBztrák hivatalnok maradt a régi Magyar-
ország területén, akik dacára, hogy nem tudtak vagy 
csak kevéBaé tudtak magyarul, mégis megmaradtak 
hi7atall állásaikban. Még a 90 es években 1B bővében 
voltunk ezeknek a hivatalnokoknak, akiket senkinek 
aem jutott eszébe vizsgáztatni vagy éppen üldözni BZ 
államnyelv fogyatékos  tudása miatt. Nem ls volt ok 
rá, mert ezek a hivatalnokok értették  a mesterségü-
ket.  A blankettákat és rubrikákat nsgyszert'en ki tud 
ták tölteni B a felekkel  való érintkezés Inkább mulat-
ságos anekdótákra adott alkalmat, mint szovinista 
türelmetlenkedésre.  Mennyivel mái világot élünk mn 
Jóllehet a hivatalnoki tudomány, 80°I» ban most is a 
blanketták és rubrikák helyes kitöltéséből áll B ezeket 
ma ia jól tudják a kisebbségi hivatalnokok, mégis 
minduntalan vizsgáztatják őket 

Bok van ezek között B hivatalnokok között 
40—50 esztendős, amely korban tudvalevő dolog, hogy 
nyelvet teljesen  elsajátítani nem lehet éa még Blrc?e-
nek tekintettel még ezekre Bem. Bezzeg az impérium 
átvétel nehéz napjaiban jók voltak ezek a blvata'ro-
kok S bizonyára akadnak o'yanok ls közöttük, »Mk 
karhatalommal  kényszerittettek  szolgálatra...  Fur-
csa világot élünk. 

• • 
• 

Jó, hogy nincs már divatban az annak Idején oly 
nagyon divatos: 

Kaliforniába  vágyom, 
Hol a kék vizek felett 
Szebben nyílnak a rózsák, 
Szebben dalol a madár... 

Oda bizony most nem vágyik senki, mert a kék 
vizek felett  talán rózsa Bem nyílik a a madár aem 
dalol. Dühön; a forradalom  és a sztrájk. Szól a puska, 
dörög az ágju a talán már mérges gáeakat Is Bzórnik 
egymásra a megvadu l emberek. íme mindez máról-
holnapra .. Ez az a háború, amiről keveset tanácskoz-
nak a diplomaták. Ők caak a saját háboruJuk felett 
tud ak tanácskozni. Tanícskoirak, togy hogyan nem 

lehet háborút nem osinálni és ezen közben az 
elégedetlenség  egymásra ront. Tőr, tűz, gyermekeket, 
asszonyokat tipor el a fékevesztett  indult, mert az 
emberi munkának nincB tere és értéke ; mert a tőke, 
az isteni tőke nem enged,  nrm akar  mást élni 
hagyni... Nem jó munkát végeznok a d p'omata urak, 
mert az emberek egyik tömegét szembe 'gyekeznet 
állítani az emberek mátdk tömegével... Könnyelmű 
játékot űznek a tűzzel, amely sztf-n  ottlB ugy üti fel 
piros fejét,  ahol ÉB ahogy ők nem <B gondolják. Ezt 
igazolja a kaliforniai  forrongás. 

• * 
* 

Jskaterinburg... Erősen körüiki ritett zöldfndtlop 
ház... Megerősített vörös katonai őrség... A juiiusi n«p 
forzó  Bugaraiban izzott minden. Jurowjzky komiBzár 
parancsot osztogat. Medjvejcw, a jekaterinhurgi mun-
kások vezére 12 katonai revorvert ad át Jurowszkynak... 
Egy szakállaB, öreg ember jött ki a házból az udvarra. 
Színehagyott, gyűrött Ingbiuz volt rajta. Széles sárga 
bőröv tartotta ÖBBze bő ruháját. C^izmanadrágot, rövid 
azáru. homályos csizmát viselt. Fedetlen fővel  ál o'.t 
Ritkás, borzaa haja egéazen ősz volt. Oondozatlan, 
hosszú szakálla összevisszaságban omlott görnyedő 
mellére. Torzonborz bajusza eltakarta a száját B rán-
COB homloka alól vliágos kék tzemei, végtelen szomo-
rúsággal tekintettek a kijárat felé...  A mindenoroszok 
cárja volt.  1918 julius 16 ot írtak. . Ez a nap volt a 
hatalmas R jmanov dinatztia utolsó napja. Juriw^zky 
komiszár a cárt, a cárnét, a beteg cárevicset ép 2 nő-
vérét leparancsolta BZ épület nout-irain helyiségébe. 
A szomorú menetet követte a i-zegóny Bőik n doktor 
is, aki éjjel-nappal teljesítette kötelességét a beteg 
cárevics mellett... Az első lőrést Jurovvszliy edta le a 
szegény kékszemű extra. Nyomban meghalt. Pár perc 
alatt végeztek az egész cári cédáddal, nem klmélvr 
a szir NCB tlen doktort Bem... Éjjel zárult a világtör-
ténelem egyik érdekes fejezete  1918 ju iua 16 án, moat 
16 eeztend je. 

Ket felese  volt egyszerre a lavasalji csánaónak, 
lén smes íonaliaaaliáÉáról... 

Gylmesi Don Jüan, akiért két országból vetélkednek 
a nők. 

Alacsony, vézna, igényteten ember Farkas János 47 éves 
ghimes-lageti—-gyimesbiikki csáugógazda. Valahogy uem az 
a típus, akiért a nők nagyon rajonganának. Ezt azért 
kellett előre bocsátanom, hogy euuek ellenére nők körül 
játszódik le az alábbi történet, amelynek élő és szenvedő 
szereplője Farkas János és két felesége,  valamint kilenc 
élő gyermeke. A két teleség miatt keriilt a vádlottak pad-
jára Farkas, pedig fugaima  sincs a bigámiáról. 

191 4-ben a mozgósításkor vőlegény volt az akkor 
huszonhét éves Farkas János. Meuyasszonya Ádám Jula 
volt, a „szegéuy rend"-böl, ahogy ő mondja, éppen ezért 
Farkas szülői nagyon ellenezték a házasságot. Egy hét 
választotta el az esküvőtől, — már ki voltak hirdetve a 
templomban is, amikor elrendelték a mozgósilást: a boldog 
vőlegénynek be kellett vonulni. Még annyi ideje sem volt, 
hogy Júliát, aki az OSiirályságbau szolgált, megszöktesse 
és saját árva kis poitájára vigye és gondjaira bízza az 
„életet", a marhákat, a fűidet,  a termést és a kicsiny gaz-
dálkodást... ugy tekintette, mint a hites feleségét.  — Aztán 
a hatvankettedik ezreddel a harctérre ment, ahonnan csak 
rövid szabadságol kapott néhányszor, amikor sietett Júliája 
látogatására. Közben kétszer is kelepelt a gólya a kis 
csángó-kunyhó tetején, amikor az ezredet visszavonták a 
frontról  és Farkas János káplárt többedmngával lierettyó-
ujtaluban helyezték el. Farkas Karácsony Anna nevű berettyó-
ujialvi bajadonnál kapott szállást. Krónikás hűséggel most 
nem lehet megállapítani, hogy a hajadonnak tetszett-e meg 
nagyon FaikaB káplár, vagy az uniformis  hóditotta-e meg 
az árva leányzót, elég az hozzá : „szerelemmé fajult  a dolog*, 
ahogy FarkaB a törvényszék előtt megjegyezte. 

— Anna örökké a nyakamon lakott: vegyem el fele-
ségül, van egy kis hozománya is és boldogan togunk élni 
— mondja a torzonborz liaju, borostás sovány kis emberke, 
én azonban haza gondoltam az asszonyra és a két gyer-
mekre és elutasítottam. Kereken meg is mondottam, nem 
vehetem el, mert már van nekem „feleségem"  otthon. Azon-
ban utánajárt Anna az én kis falumban  és megtudta, hogy 
nem vagyunk megesküve és akkor aztán még jobban utánam 
vetette magát. Jól tartott, kedvezett nekem, örökké bor 
volt az asztalon, ennek dacára mégsem „csábultam" el. 
Egyszer azonban bécsalt Balmazújvárosba, hogy valami 
birtokfélét  irat reám, hogy érezzem a nagy szeretetét és 

ragaszkodását és felmentünk  a városházára. Ott megkér-
dezték, hogy hívnak, hány éves vagyok, hol születtem, 
beirt egy ur valami nagy könyvbe, aláíratta velem ÍB, meg 
Annával is, aztán Anna nagyot kacagott és kijelentette, 
hogy most már nemcsak B föld  és a házikó, hanem ő is az 
enyém lett... Viccnek tartottam a dolgot és amikor még 
abban az évben, 191(> ban, a keleti frontra  vezényeltek, 
könnyű szivvel hagytam ott Annát... Három napi szabadsá-
got kaptam és siettem haza Julához és a két gyermekem-
hez, akiknek nem Bzóltam arról, hogy Annával mi történt ? 
Aztán a harctéren voltam egészen a leszerelésig és akkor 
haza mentem és lí)l!)-ben most már megházasodtam „iga-
zába", elvettem Julát, ugy a „törvény"-nél, mint a papnál, 
gyermekeimet a nevem után Írattam és csendesen éldegéltünk... 
J 920-ban aztán levelet kaptam Annától: azonnal térjek vissza 
hozzá, nekem ott a helyem mellette, ha nem, törvényesen 
lépik fel.  Megírtam neki ápertén, ne bomoljon, a háború 
elmúlt, vége mindennek közöttünk, nekem van már becsüle-
tes családom, feleségem  és még egy nem kell.... Válaszul 
Anna személyesen érkezett meg. Szörnyű jelenetet csinált a 
faluban,  csendörségre hivatott, ahol jegyzőkönyvet vettek 
fel  és feljelentettek  a bírósághoz. A törvényszék felmentett, 
hogy két feleségem  is volt egyszerre, azon a cimen, hogy 
a büntetés elévült... En ezt tudomásul vettem és tovább 
éldegéltünk a havas aljában, mig mára ismét törvény elé 
hivtak Julával együtt. Nem tudora, mit akarnak velünk, 
csaknem veszik elé megint azt a háborús „vicc"-et? 

Végre a teremszolga a nevünket kiáltja. 
— Megérkezett Magyarországból a balmazújvárosi 

anyakönyvi hivatal hiteles kivonata, mely szerint maguk ott 
1916-ban házasságot kötöttek. A törvény szerint az első 
házasság érvényes mindaddig, mig az felbontva  nincs. A 
maguk második házassága, amit Ghimesfageten  — Gyimes-
hiikkön 1919-ben kötöttek, érvénytelen és az ügyész ur kéri 
annak megsemmisítését. Maguk mit kérnek ebben az ügybení 
— kérdi az elnök. 

— Mi semmit kérem szépen. Kilenc gyermekünk van 
már, husz éve együttélünk ugyahogy, minket már nehéz 
lenne elválasztani és aztán nem is akarunk. Ugye Jula '< 

— Még a kéne, akkor én mit csináljak a gyermekek-
kel ? — pityeredik el a csáugóruhás asszony. 

— Xe sírjon, e könnyekkel nem hat meg minket. A 
törvény beszél, — mondja az elnök, miközben tanácskozásra 
vonultak vissza. 

Ismét hozzám jön a fér6  és az asszony. Könnyezve 
találgatják, mi lesz mostV Xem igen értik meg, hogy Far-
kast, ha el nem évül a bűncselekmény, bezárták volna. Az 
asszony egyre azt hajtogatja : 

— Akkor háború volt! Jánost béfonla  az a veszett 
fehérnép  és vizre vitte, de az nem jár... A jegyző kereszt-
apja volt Annának, együtt „szüszküpülték" össze a dolgot, 

| de ha ÍZ a földön  érvényes is, amennyiben nem, mert én 
álltain a pap elé az oltárnál, Anna nem, mert neki eszébe 
sem jutott... 

A biróság bevonul és elnök kihirdeti az Ítéletet, mely 
szerint Farkas Jánosnak Ádám Julával kötött házasságát 
érvényteleníti és a Karácsony Aunával kötöttet mondja ki 
érvényesnek. 

Az életük delén már túllévő gonilszántotta arcú két 
igénytelen ember nem mozdul a liirói emelvény elől. Tanács-
talanul néz körül. Segítséget várnak valahonnan. Az elnök 
is látja, hogy felvilágosításra  van szükség. 

— Na, mit állnak itt? Hiába éltek együtt husz évig. 
nem törvényes házastársak. Ha tovább is együtt akarnak 
maradni: váljon el Farkas Karácsony Annától és azután 
esküdjenek össze újból. Megértették V 

— Igen, de Anna nem akar ') — csattan lel a két nő 
vetélkedésének a tárgya mérgesen. 

— Ha nem annyi! Gyere lános, én mégis csak veled 
az oltár előtt esküdtem meg, e kell az érvényes legyen, — 
intézi el diadalmasan lelke vallásos megnyugtatásával a 
dolgot az asszony. 

Az elnök visszafordult  a tanácskozó szoba ajtajából 
és arcára derűt lopott az asszony pár szava.... 

A törvényszéki főlépcsőn  pedig egymásba kapaszkodva 
megy le a par ember, ezzel is szimbolizálva, hogy nem igen 
lehet őket most már elválasztani... 

Albert István. 

F ő n y e r e m é n y 250 .000 lej é s 
ós asámoa kisebb nyeremény. 

Qrnaás c sep teabes kő ®»éa. 
So re j sgy éira 5 0 lej. 

Cs'kmrgvel lőelárusltó: 
Lőrinoz sorsjejţyirod», Mercurea-Ciao. 

Mindenki próbálja meg aierencaéjét. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Tájékoztató a székelykereszturl Unitárius Téli Gazda-
sági iskolába beiratkozni szándékozó gazdaifjaknak. 

Az iskola célja sajátukon gazdálkodó kisgazdák neve-
lése s ezért csak olyan ifjak  vehetők fel,  akiknek vagv 
szüleiknek legalább 1 ha. kat. Iiold) saját mezőgazdasági 
ingatlanuk van, román állampolgárok, niBgyar anyanyelvűek, 
14—30 évesek, egészségesek és legalább 4 elemi osztályt, 
végeztek. Az iskolai év október lió 15-én kezdődik és az 
elméleti oktatás április hó 15-ig tart. A nyári félévet  április 
hó 15.—október lió 15.) a tanulók gyakorlati gazd. mun-
kákkal töltik, mely idő alatt szaktanáraik meglátogatják 
őket és a jó gazdálkodáshoz szükséges tanácsokkal látják 
el. Két ilyen év végzése után a tanulók végbizonyítványt 
kapnak, mely egyéves katonai szolgálat kedvezményére jo-
gosít. Az iskolába valláskülömbség nélkül felvett  tanulók 
semminemű tandijat nem fizetnek.  A bentlakásért a 6 hónapi 
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időre körülbelül 660 lej (faáraktól  függ)  bentlakási és fűtési 
dij fizetendő.  Bent kosztozók szintén 6 hónapi időre 2500 
lej készpénz, 100 kg. bnza, 30 kg. kukorica éa 3 kg. zsír 
élelmezési dijat fizetnek.  A termények pénzben is megvált-
hatók. Kórházi éa rongálási dij évi 45 lej. 

Felvételért minden év szeptember hó 15-ig kell folya-
modni az alabbi bizonyítványok csatolása mellett: 1. szüle-
tési anyakönyvi kivonat, 2. állampolgársági bizonyítvány, 3. 
iskolai bizonyítvány (iskolai értesítő nem jó) 4. Vagyoni 
bizonyítvány, melyben a község elöljárósága igazolja, hogy 
a tanuló szülei gazdálkodással foglalkoznak  éshogy mennyi 
saját birtokuk van művelési ágak szerint, szántó, rét, legelő 
stb.) 5. Orvosi bizonyítvány arról, hogy a tanuló egészsé-
ges és munkaképes. 6. Erkölcsi bizonyítvány ugy a tanuló, 
ruiut szülőiről (egy okiratba is foglalható).  Beiratkozáskor 
minden szülő kötelezvényt ír alá arról, hogy fia  tanitatási 
költségeit fedezi  és az iskola utasításainak magát aláveti. 
Felvételi kérvények a székelykereszturí Unitárius Téli Gaz-
dasági Iskola igazgatóságához CrÍBtur, jud. Odorbeiu cim-
zendők. 

NŐI gazdasági és háztartási tanfolyam  Cristur— 
Székelykereszturon. A székelykereszturí Unitárius Téli 
liazdasági Iskola 1934 év augusztus hó 5-től, szeptember 
hó l-ig terjedő időben női háztartási és gazdasági tanfolya-
mot rendez Székelykereszturon. A tanfolyam  célja azon isme-
retek elsajátítása, melyek a család jövedelmét fokozni  tud-
ják. A tanfolyam  rendes hallgatóiul felvétetnek  magyarul 
folyékonyan  irni és olvasni tudó 16 évet töltött nők. A ren-
des hallgatók létszáma 40, de már 15 jelentkező esetén is 
megtartjuk a tanfolyamot.  Rendes hallgatók a taufolyam 
végeztével vizsgát teszuek és látogatási bizonyítványt kap-
nak. Bentlakók, vagy kintlakók de bentkosztozó tanulok a 
tantolyam idejére (500 lej ellátási dijat fizetnek  és kötelesek 
ágyneműt és fehérneműt  magukkal hozni és annak mosatá-
sáról gondoskodni. Szalmazsákba szalmát az iskola ad. Kiut-
lakók és kintkosztozó tanulók a tanfolyam  tartalmára 100 
lejt fizetnek  beiratáBÍ és más költségek fedezése  cimen. 

A tantárgyak a következők : háztartástan, egészségtan, 
baromfitenyésztés,  sertéstenyésztés és hizlalás, gyümölcster-
melés, gyümölcs- és zöldségkonzerválás, tejfeldolgozás,  mé-
hészet. A gyakorlati oktatás céljaira rendelkezésre állanak 
a gazdasági iskola gazdasága, valamint a közeli községek 
tejfeldolgozó  üzemei. Az önként jelentkező hallgatókkal 2-3 
tanulmányi kirándulást rendezünk, melyek költségeit a részt-
vevők fizetik.  Beiratkozni szándékozók közöljék ezt julius 
lió 25-ig a gazdasági iskola igazgatójával Cristur, judelui 
Odorheiu. 

Kérelem a magyarfajta  szarvasmarhát tenyésztő 
gazdákhoz. Miután az Erdélyi Gazdasági Egyletnél az 
utóbbi időben többen kerestek magyarfajta  tenyészbikát, az 
egyesület ezúton is kéri a magyarfajta  szarvasmarhát te-
nyésztő gazdaközönséget, hogy tenyészeteiket még az eset-
ben is szíveskedjenek az egyesülethez bejelenteni, ha jelen-
leg eladó apaállat felett  nem rendelkeznek. Bejelentések az 
E. G. E. címére küldendők (Cluj—Kolozsvár, Str. A. 
AIureaan-Attila-ucca 10. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Primioia városunkban. A mult vasárnap, 

julius 15 en mutatta be első szenimíséj-it Jakab  László 
végzett teológus, városunk szülötte. A virágokkal éke-
sített kiü templ >m zsu'o'ásíg nceztelt az ünnep ő. áhí-
tatos hivekke . Az ujm sós macuduktorai Bálint  Lajos 
fóesperes-prépost  éa Biró Ferenc esp. plébános vol-
tak éB mintegy tíz pap és p tpnövendik segédlete emelte 
a szentmise féiyét.  E?angéliuDkor dr. Baráth Béla 
teológiai tanár, pápai kamarás — ki az előző napon 
fejezte  be magaB színvonalú konferencia-beszédeit  — 
mondott megragadó ünnepi üdvözlő beszédet, melyben 
a papi hivatás fönségét  fejtegette,  különösen kiemelve, 
hogy sem a papi pályán, Bem az életbivatáB bármely 
más ágában nem elég a tehetség, a rátermettség és 
felkészültség:  hozzá kell járulnia ezekhez a nélkülöz-
hetetlen erkölcsi értékeknek, ezek: lelkiismeretesség, 
becsületesség, igazzágszeretet, a nemes, vonzó eszmé-
nyekhez való tántoríthatatlan hűség, a megérző és 
megértő emberiesség. A szárnyaló gondolatokban és 
fenkölt  érzelmekben gazdag beBzéd könnyekig meg-
hatotta a nagyszámú hallgatóságot. Szentm'se végén 
az ujmiBéa külön áldásban részesítette édesapját, test-
véreit, rokonalt, jelenlévő egykori osztálytársait és 
tanárait. 

— Jul ius 1-től életbelépett a oselédek be-
tegsegély biztositasa. HOSSZBB huza-vona után mégis 
a betegsegélyző pénztár bizonyult erősebhnek abbar 
a tiltakozásban, amely a cselédek biztosi ása körül kl 
fejlődött  A vége minden erőfeszítésnek  W az lett, hogy 
r. év julius 1-től életbeléptették az 1933 április 8-án 
megszavazott törvényt, amely a házi cselédek és ház-
tartási alkalmazottak betegsegély biztosítására vonat-
kozik. Amint ismeretes, ezen törvény szerint most már 
f.  év julius 1-én biztosításra kötelezett minden házi 
cseléd. A biztosítottak öt fizetési  osztályba vannak 
beosztva. 

I.  osztályba tartoznak  azok, akik semmi pénz-
beli fizetést  nem kapnak vagy naponkénti 24 lej, betl 
144 lej, vagy 600 lejig terjedő havi fizetést  kapnak. 
Ezek  űzetnek  heti 6 lej biztositói  dijat,  viszont 
betegség  esetén 56 lej heti táppénzt  és 2000 lej 
temetési segélyt  kapnak. 

II.  osztálvba tartoznak  azok, akiknek napi 24— 
45 lej. vagy 244—270 lej heti, vagv 600—1125 lejltr 
terjedő havi fizetésük  van. Ezsk fizetnek  heti 12 lej 
biztosítási díjat, viszont betegség esetén 119 lej heti 
táppénzt és 3000 lej temetéBl segélyt kapnak. 

III.  osztályba tartoznak,  akiknek ntpi 45—79 
lej, vagy 270—474 lej heti, vagv 1125—1975 lej havi 
fizetésük  van. Ezek fizetnek  heti 22 1 *j blztoBltásl dijat, 
viszont betegség esetén 217 lej heti táppénzt és 8500 
lej temetési segélyt kapnak. 

IV.  osztályba tartoznak,  akiknek napi 79—99 
lej, vagy 474-594 heti, vagy 1975 - 2475 lej havi 
fizetésük  van. Ezek fizetnek  heti 30 lej biztosítási díjat, 
viszont betegség esetén 315 lej heti táppénzt éB 4000 
le] temetési segélyt kapnak. 

V. osztályba tartoznak,  akiknek napi fizetésük 
99 lejnél, a heti 594 lejnél és havi 2475 lejnél maga-
sabb. Ezek fizetnek  betl 36 lej biztosítási dijat, viszont 
kapnak heti 420 lej táppénzt éB 5000 lej temetkezési 
segélyt. 

Szolgálatba senkit nem lehet felfogadd  anélkül, 
hogy ne legyen betegsegélyől nyugta-könyve. 

S Állami osztálysorsjáték h 
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IV. osztály húzása 
augusztus 1—4. 

Biz to s í t s a j á ték jogá t , 
ujitBa meg sors jegyét i 

* Lörincz József sorsjegyiroda £ 
Mercurea-Ciuc. 2- jţ 

— A sumuleui osiksomlyói kegytemplom 
ban julius hó 17-én (kedden) este 8 órakor énekeB 
vecsernye volt. Ez alkalommal először volt a templom 
megvilágítva villanyárammal. Végre tehát valóra vált 
az a közóbaj, hogy a Szűz Anya szobra, annyi sok 
->zer zarándokló helye, megfelelő  díszes keretet kap-
jon. Sokat fáradoztak  ezen a mult ciklus zárd tfőaökei, 
közöttük P. Takács Gábor, aki meg is kezdette a 
nagy munkát a azt most P. Jukundlán dicsőségesen 
be ls fejezte.  Elismerés én hála ezért nekik. A világí-
tás egész más formát  adott a templomnak s a r- fi  >te 
<orok által megvilágított Mária szobor csodásan ezép 
s talán sohasem volt oly ragyogó, mint most a villany-
fényben.  Amint halljuk ez csak kezdete annak a terv-
nek, bogy a villanyvilágítást még később kl fogják 
szélesíteni. 

— A Maganjavak törvényét a Monitorul Ofi-
cial f.  év ju lus 17. számában kihirdették. A törvény 
t beterjesztett azöveggel, minden változtatás nélkü1 

jelent meg. 
— A s ióuleni -madéfa lv l  gór keleti temp-

lom építésére a község költségvetésében kétezer lejt 
szavazott meg. Most a felsőbb  hatófág  buszezer lejre 
omelte fel  a terap'om építés hozzájárulási összegét. 

— Anna bál Zsögödfürdőn.  Julius 22 én, va-
sárnsp délután 2 órai kezdettel Z fögödflirdón  tartják 
meg a szezon elRŐ Anna-bálját, a népünnepélyek szo-
kásos keretei között. A rendezőség ezúton ls falhivja 
a város és vidéke kirándulóinak figyelmét  e m a kitűnő 
szorakozási lehetőségre. A közönség leszállítására va-
sárnap dé'után 2—3 óra között négy társzekér ingye-
nesen áll rendelkezésre. 

— Csehsz lovákiában. . . Az egvik csíki pol-
gárnak, egvlk csehszlovákiai faluból  szüksége volt egy 
anyakönyvi klvonatr*. Irt oda és kérte azt. Rivid idő 
alatt megérkezett onnan a csehszlovák hatóság udva-
rias hangú átirata, amelyben közölték, hogy az anya-
könyvi kivonatot azonnal küldik, csupán kérelmező 
nevezze meg, hogy azt magyar-, német-, vagy CBeh 
szlovák nyelven kívánja kiállítani. 

— Halálozások. Ferencz Ágostonná, szül. Nagy 
Juliánná 1934 julius 17-én, 51 éves korában merhalt. 
Elhunytban Ferencz Gyárfás  a Brassói Lapok csikme-
gyei szerkesztője édesanyját gyászolja. 

— Incza Itnác földbirtokos  1934 julius 19 én, 
91 éves torában meghalt Csatószegen. Elbuiyt a rég' 
Csikvármegye életének jelentős egyénisége volt. A jó-
módú, kulturlelkü székelyember háza évtiz<-d«ken ke-
resztül a vendégszeretetnek volt otthona. Tevékeny 
részt vett a vármegye gazdasági életében. Eveken 
keresztül tagj* volt a törvényhatóságnak, alapítója volt 
az a'cslki banknak és végig Igazgatósági tagja, a csiki 
gazdasági egyesületnek szervező erőssége éB minden 
ép'tő munkának áldozatos támogatója volt. Incze Igná 
cot julius 22 én délután 4 órakor temetik el Csató 
szegen. 

— Szerepel a flnáno  gárda. Julius 20-án bemu-
tatót tartott a helybeli finánc-gárda  két tagja. A bér-
autó állomáson mnurjelentek ellenőrizni a permis fisca-
lokat. Eţy pár Boffőr  ebben a pillanatban nem tartóz-
kodott a gép<s mellett. Emiatt a fináncok  kifogást 
emeltek, majd durva fellépőkkel  épületes jelenetet 
ngtönrztek. A pofförök  önérzetesen visszautasították 
a m'ndenképpan sértő fellépésüket,  mire a fináncok 
pofokat  ígértek. Nem o1v«n egyszerű pofokat,  hanem 
amelyektől egyenesen „Ungariâba" lehet repülni. Azt 
hisszük, hogy azo'gálntot teszünk éa sok további kel-
lemetlenséget lefőzünk  ennél az esetnél, ha felhívjuk 
a finánc-gárda  parancsnokát, miszerint IntBe udvarias-
ságra tiszteletreméltó t*>gj->it. 

— Öngyilkosaágok. Szőcs Mlklósné, sz. Nagy 
Ilona gylmesl asaronv felakasztotta  magát. 

— Dibos J inos 26 évea ajnádi munkáB. miután 
egy névtelen levélben felesége  hűtlenségére hívták fel 
a figyelmét,  emiatti elkeseredésében felakasztotta 
magát 

— Borzalmas gyilkosság Imperben. Imper 
Kászonlmpór lakósságát vadállatias kegyetlenséggel 
végrehajtott gyilkosság tsrtja izgalomban. Okos Lajos 
pásztor ember 16 éves Mária nevű leánya az áldozat, 
akit f.  év julius 17-én, eddig még Ismeretlen tettes a 
legszörnyűbb kegyetlenséggel meggyilkolt. A leány Bu-
karestiből jött haza édesapja meglátogatására. Mivel 
édesapja, mint pásztor ember, a begyekhen tartózko-
dott, a leánya ott kereste fel.  Julius 17-én, amig a 
leány édesRpja eltávozott az erdei szállásról, azalatt 
aa 6gyedül maradt leánynak valaki a nyakát valóság-
gal átvágta és a fején  két hatalmas Bzurást ejtett. A 
csendőrség legerályeaebb nyomozást vezette be, hogy 
kézre kerítse ezt ae emberi beBtlát, aki a feltevés 
szerint bosszúból végzett szegény flatBl  leánnyal. 

— Lapunk zártakor a csendőrség, alapos gyann 
alapján a szörnyű gyilkosság ügyében letartóztatta 
Bo'dizsár János impéri lakóst. Az Okos és Boldizsár 
család között régi harag áll fenn.  Nem valószínűtlen, 
hogy Boldizsár gyilkossága Ide vezethető vlaaza. Bol-
dizsárt a csendőrség letartóztatta ÓB átadta az ügyész-
ségnek. 

— A Xántus-kápolnai ünnepség folyó  évi 
jullua 29-én lesz. Tábori mise kezdete d. e. 10 érakor, 
délután táncmulatság*. 

— Eltűnt 3000 m 1 fa.  A cozmeni—kozmáéi 
Elöljáróság feljelentést  tett ismeretlen tettesek ellen, 
hoţy az erdejéből 3000 m1 fát  elloptak. Az ügyészség 
beindította a nyomozást. 

— Fejsze vei állotta ú t j á t éa öaazetörte a 
karjai t embertáraainak. Megáll minden emberi éaa 
azoknak a vadságoknak láttán, amelyek mindegyre 
megtörténhetnek a mai világban. Mágia csak lehetet-
len, hogy embernek nevezett kulturlények ugy meg-
tudj inak feledkezni  magukról és olyan szörnyű bűnökbe 
keveredjenek, mlntahogy azt naponként feltárja  nekünk 
a napisajtó. Elég szomorú, hogy a székely fa'u  csak-
nem első hslyet foglalja  el, ha vadságról, ha vissza-
taszító, undorító bűnről van szó. Itt van Bartalís Lajoa 
armas^nl—menaságl székely gazda minden emberies-
ségből kivetkezett cselekedete. A napokban Iicze Já-
nos gizdstársa és annak 65 éves ód»sanyja egy szé-
t j á r szénát atartak kihozni a pusztakert nevű dűlőből. 
É /százados ssokáB, ho?y miután mis kivezető ut nincs, 
tzv a Bartalís kaszálóján keresztül lthet csak kijutni. 
Eddig is Igy történt, azonban Btrtalls Lajos mOBt ért-
hetetlenül fejszét  ragadott és útját állotta InCBééknek. 
Rüvid szóváltás után munkába lépett a megvadult 
ember kezében a fejeze  és lőcsének mind a két kar-
ját, a 65 éves édesanyjának pedig a jobb felső  karját 
a fejsze  fokával  összetörte. M»g kell döbbenni ezen 
a vérszomjas veszettségen. Semmi mentőkörülmény 
nem létezhet, ami megmagyarázza az Ilyen sötét, Afri-
kában ia elitélendő gyáva legénykedést. A fejszés  vad-
állat a 65 éves védtelen öreg asszonyt ia leüti. Hát 
»rzl-e a legutolsó ls, hogy mennyi alávaló förtelem 
van egy ilyen emberi megfeledkezettségben  éa érzl-e 
mindenki, hogy az ilyen fejBzéa  szörnyeteg nem méltó 
íz emberi név viselésére. 

— Uj mérnők. V^csey Gyula, Vécaey Gábor 
m.-ciuc-i—csíkszeredai építész gyermeke a budapesti 
műegyetemen befejezte  tanulmányait és mint elektro-
technikus. mérnöki oklevelet Bzerzett. 

— Dezső Gábor zeneszerző kérése a nép-
dalgyüjtőkhöz. D>zső Gábor dalköltő, budapesti la-
kós, aki hosszabb idő óta a román-, székely-, csángó 
népdalgyűjtésnek szenteli életét, lapunk utján is kéri 
az arra hivatott és ezen kérdéssel foglalkozó  erdélyi 
-nuzsiku-okat, hogv létesítsenek vele összeköttetést 
Kutatásai rend-ívül sok érdekes és eddig ismeretlen 
területeket érintenek különösen az ősi dallamok egy-
másra való hatásában. RendBzeras munkálatai kiter-
jednek az ősi, a háborús és egészen uj néples dalla-
mok gyűjtésére, amelyekre vonatkozóan kéri, hogy 
támogassák azok, akik dolgoznak a zeneköltészetnek 
ezen értékes mélységeiben. Székely testvéri szeretet-
tel kéri Dazső Gibor, bogy vegyék fel  az érintkezést 
vele ezen a területen, amelyen az egymás támogatása 
nélkű'özhetetlen az eredményes munka szempontjából. 
Címe: Dizső Gíbor zeneszerző Budapest, VIII. ker. 
Szigony ucca 16 b. I em. 18. — Kérjük a laptestvé-
r«ínk"t, hogy »B-n hírünket átvegyék és olvasóik figyel-
mét D 'zső Gábor kérésére minél nyomatékosabban 
f  ilhivni szíveskedjenek. 

— A 14°/, ÓB iskola hozzájárulást azonnal 
fel  kell venni a költségvetésekbe. A belügymi-
niszter 13 314—1934 junius 27-én kelt rendeletével 
ugy Intézkedett, hogy a községek költségvetésében 
azonnal felveendő  az elemi oktatás céljait szolgáló 14 
százalékos költségvetési hozzájárulás teljes egészében. 

— 250 0 0 0 lejt nyerhet 50 lejért, ha sietve 
vásárol Mentősorsjegyet,  melynek szeptember 9 én 
lesz a hutása. Főeláruaitó Lőrlncz sorsjegyiroda, Mer-
curea-Ciuc. 

— V&ltóhamisitás. Blaga György lunca-da-
mljloc-i—gvlmesközép'oki gazda ellen váltóhamisítás 
miatt eljárás Indult. Nevezett Blaga Andor középlokl 
AB Id. Pára István lunca de-sns-i—felső;oki  gazdák 
nevét hamisította és azoknak aláírásával 15 ezer lejt 
vett fel  a helybeli Transsylvania banktól. 

— A aporttelepek részére kisaját í tot t te-
rületekről. Az országban 4500 községben sántítot-
tak kl területeket létesítendő ppirttelepek céljaira. A 
testnevelési tanács most rájött, hogy ezek a területek 
semmi hasznot nem hajtanak, miu'án azokat nem ár-
lejtések utján adják kl és igv károkat okoznak a test-
neve'éB tervszerű célkitűzéseinek. 
T T n n v v o l Ó c t r o m á n < m BRVw , német nyel-
í v u n y v e i e & l ven vállal perfekt  mérlegké-

pes e<yén. valamint fordításokat  éB mérlegöasze-
áliltáit. Cim a kiadóhivatalban. 
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— Statisztika a vármegye tisztviselőiről 
nemaetiaeg zzerint A Oyergyóban megjelend GJ-
aeta-Ciucului cimü újság nagy statisztikát közöl a vár-
megye, a városok, a négy főszolgabíróság  éa az 58 
községUnk tisztviselő karáról. A ctkk válasz kíván 
lenni a budapesti sajtó azon hangjára, amely Birthou 
látogatása altalmával a románságot türelmetlen, bar 
bár népnek nevezi. Ennek cáfolatául  azánja az említett 
atatlszilkát, amely 1918 évtől 1933 évig bemutatja, 
miként alakul a vármegye tisztviselőinek képs nem-
zetiség azerint. A megyénél 1918-ban volt 82 magyar 
tisztviselő. 1933 ban a tisztviselők száma 94, ebből 18 
román, 75 magyar éa 1 aaidő. A négy főazolgablróaá-
gon 1918 ban 32 magyar volt, 1933 ban van összesen 
17 tisztviselő, ebből 8 román, 8 magyar éa 1 zsidó. 
A kél városnál 1918 ban volt 49 magyar, 1933-ban 
van öaazeaen 39 tisztviselő. Ebből 8 román, 27 magyar, 
3 német és 1 zsidó. Az 58 községben 1918 ban volt 
457 tisztviselő, ebből 23 román, 430 magyar, 1 német, 
3 más nemzetiségű, 1933 ban padig összesen van 429 
tisztviselő. Ebből 64 román, 360 magyar, 1 német, 1 
ZBldé éB 3 más nemzetiségű. A végső következtetés 
azerint a megye tisztviselőinek 8°/o-a román, 89'/„ ma-
gyar éa 3 m á a nemzetiségű. Ha hozzá hozzávesszük 
a psstát, — folytatja  tovább — a biróaágot és egyéb 
intézményeket, akkor a 90°/o ot üti Caikban a magyar 
tisztviselők száma. Igy feBt  a valóságban B magyarság 
elnyomása, — ezért vagyunk egy btrbárés tür -lmet 
len nép — fejezi  be statisztikai elmélkedését a Gjzeta-
Cincului. Véleményünk azerint az ilyen hang nem egy 
világháború utáni időkbe való. Ezen a földdarabon 
mindenkinek egyformán  van joga az élethez, mert egy 
állampolgárok vagyunk, akiket el kell tartson ez a 
gazdag föld,  akár a statisztikai adatot közé szorítva 
akárhol. Éí mit azól a Gazeta C.ucu ui az éppen most 
folyó  nyelvvizsgákhoz, azok ía a román nép türelmea-
ségének egy-egy bizonyítékai? 

— Felvétel a ka tona i iskolaba. A tg.-mu 
raai—m rosvásárhelyi „Mhai Viteazul katonainkolába 
a felveteli  vizsgákról szóló tudnivalók BZ 1934 junus 
23-i 142 az. Monitorul Oficialban  találhatók. 

— A varmegyebői . A vármegye területén az 
utak borzasztó állapotban vannak. A fdlcsíkl  részeken 
egyik-másik helyen már elbüiyedtek éB teljesen járha-
tatlanok. Moat több községbeni közmunkával fogtak 
neki az utak javitáaának. Természetesen a közaégek 
saját kezdeményezésükből éa nem az állam az általa 
beszedett útadókból. 

— A közaégek rendeletet kaptak, hogy a keres-
kedelmi üzletek után, BZ üzletbér egyenertéke utáni 
pótadót kivethetik az üzlethelyiségekre. 

— A rádiótulajdonoeok részére kis táb'ácskákat 
áruaitanak 1934 évre, darabonként 35 lejár. A táb-
lácska a ház falára  illesztve, a rádió felvevő  áliomást 
kívánja jelezni. Ha nem akarja valaki elfogadni  ezt a 
táblái, akkor nyilatkozatot kell adnia airól, hogy VÍBZ 
Bzautasltja. 

— A községek rendeletet kaptak, bogy sürgősen 
jelentsék azokat az állami tartalékot képező kisajátí-
tott földeket,  amelyek körletükben vannak. Hirazerint 
ezekből a kulturaónás tanítók szolgálatait akarjak po 
tyafölddel  jutalmazni. Megnyugtatjuk, bogy ami még 
ilyen tartalék van a megye területén, abból sovány 
jutalom lesz. 

— I smé t végigzsarol ták a m i élhetet len 
közönségünkét . A recept a régi. Egy Braaov—Brassó 
3712 az. autó szágu dott végig a megyén. Ezúttal a 
felesik!  vízi füreszesek  kerültek terítékre. A fenti  autó 
megállott minden fűrészen.  Utasai románul kezdték. 
Munkaügyi inspektoroknak mondták magu<at Lírmáz-
tak, nagy zajjal kifogásolták,  hogy a fűrészetek  nem 
tanultak meg 16 év alatt sem románul. Jegyzőköny-
veitek. Vesz ss ábrázatot öltöttek és aok ezer lej bün-
tetésről beszéltek. Eonyi elég volt a mi élhetetlen és 
az árnyékától la faló  füréazeseinknek,  hogy azonnal 
megzsarolni engedjék magukat. Az inspektor urak fel-
háborodásukban azonnal hajlandók voltak megenyhülni, 
ha előfizettek  a „Rivista" nevü BditareBiben megje-
lenő munkaügyi folyóiratra.  Akinek nem volt, az a 
fjld  a ul la e.őkerisetl 500 lejt a félévi  elófijetés  árá-
ban. Et Így a teijea Biker jegyében végt^op r.ílták 
egész Fj'c?ikot. — Meg aem kellene Írju'í izeket a 
népünk azolgalelküsegere valló gyáiLoltalanlodátolst. 
Aki ma, 16 év múlva ia annjira öntudat néikül való, 
hogy nem tud kirúgni az üzletéből vagy lakáaábói 
ilyen azélhámoBokat, az megérdemli, ha a tőrét is le-
nyúzzák. Tessék igazolványt kérni az Ilyen mozgó 
. ' ^ p iktoroktól* a ha nincs, adják át a ca -odőrségoek. 
— Elén a helyen említjük meg, hogy Cattnngye a 
brassói munkaügyi kerülethez van beosztva. Ennek 
vezetőin kivül senkinek nlncien joga a vármegye terü-
letén a munkaügyi törvények ellenőrzésére. 

— Nagykázzon éa Caikzzcreda közöt t junius 
2 7 - 2 8 án teherautóról elveszett hét d^rab, kettő na 
gyobb, linoleum szőnyeg, parkettes mintával. Meg-
találó ju tassa el Szabó Sándor njug ig.-tanitóhoz, 
Csíkszereda, ahol illő jutalomban réBzeBŰl. 

— A vároai italmérés aj kezelője Oprna 
Mikló? leit. Aa italmérés a Duci (/olt Gimnázium) 
u c i 51 HZ. aiitt van elhelyezve, az özv. K trdi Gyu-
liaé Btrkon levő házában. Az uj tulajdonos a városi 
vend g:őt a legszolidabb alapokon veztti, ahol kitűnő 
bázikoszt is kapható. Közönségünk fljyelmét  fnlhlvjut 
erre az uj ita'm. r «ere, amely szo'id üzleti áraival és 
poatoaságaval igvek"zni fog  kiérdtmelni városunk és 
vidjke közöns-^nsk támogatását. 

— Autótulajdonosok figyelmébe.  Mindazoknak, akik 
ai antóadójukat num üiet'.ék meg, 1934 jallas 25-lg aja*ib 
hatá-lJőt aduik. Azok, akik az 1934 áprilisi negyedévi adójuk-
kal hátralékosok, szintén jallas 25'g kapnak határidőt. Eiut-
Ul a büntető rendelkezéseket alkalmazták. 

= Tudósok tanulmányi kirándulása a Hargi-
tában. Mercurea-Ciuc—Csíkszereda. Jelentettük, hogy a 
Hargitára tanulmányi kirándulásra indult több neves tudós. 
A kirándulást dr. Köntzey Jenő orvos, rovargyüjtő szer-
vezte és azon réBztvettok Szádeczky Lajos dr. e&y. tanár, 
Köntzey tíerő, Balogh Ernő dr., Bányai János geologus, 
Török Ferenc, Diószeghy János lepkegyüjtő, Lévay Lajos 
geogralus, Bende Vilmos, Vámszer Géza tanár és több egye-
temi és főiskolai  hallgató. Az útirány volt: Odorheiu (Szé-
kelyudvarhely) — Homorod, almási Orbán Balázs barlang 
— santimbrui (csikszentimrei) kénes fürdő  — a sancraieni 
(csikszentkirályi) Lucsos — Tolvajostető, Hargita-lürdő, 
csicsói Hargitatető — Vlahuta (Oláhfalu)  és vissza Odor-
heiura (Székelyudvarhelyre). A kirándulás program szerint 
folyt  le. Az E. K. E. csiki alosztálya Vámszer Géza tanár, 
elnök, vezetése alatt mintegy husz tagu érdeklődővel szíves 
vendéglátásban részesítette a túrázó tudós társaságot. Bányai 
János beszélt és köszönte meg a vendéglátást, a csikiak 
nevében dr. Hirsch főorvos  üdvözölte a résztvevőket. Har-
gita-lürdőn is csiki turisták fogadták  a vendégeket. Erte-
kezletet tartottak, amelyen megvitatták a kiránduláson szer-
zett értékes ismereteiket és gyűjtött anyaguk értékét. Igen 
nagy érdeklődés középpontjába került Szádeczky Lajos dr. 
egy. tanár, aki hetvenhárom éves kora ellenére fiatalos  ru-
gékonysággal gyalog tette meg a nagy utat. Vámszer Géza 
felszólalása  után összegezték az eredményeket és megálla-
pították, hogy a különféle  szaktudásu férfiak  együttműkö-
dése nem hogy káros volna, hanem egyenesen kívánatos. 
Ezért jövőre a kirándulásnak még nagyobbkörü megismét-
lését vették tervbe. A kirándulás sok érdekes leletet jutta-
tott a Székely Nemzeti Muzeum számára és különösen nö-
vénytudományi szempontból volt sikeres. Több eddig nem 
ismert borviz és ásványviz-forrást  is fedeztek  fel. 

— Az állami oaatályaorajáték III-lk ositálya huaáal 
eredmmyei: (1934 julius 3—4) 1000.000 lejt nyert 43691, 
500000 lejt iiyert 26314, 300 000 lejt nyert 65086. /OO.COO lejt 
nyert 13525, 100.000 lelt nye-tek 24088 31923, 50 000 lej . nyer-
tek 12421. 36376, 38737. 67581, — 'U.000 leit nyertek 16150, 
71616. «OOO lelt nyertek 20961. 45473 6000 le't ny«rtek 928. 
4400 lelt nyertek 907, 9167, 11852, 12318, 15229, 16101, 176'0, 
17822, 18511, 20914, 20 W7. 22571, 45499, 48536, 64199, 69004, 
69045, 6947, 99086, 71596 71657, 770 )2. Ezenkívül még kisor-
solásra kerUlt 2413 különböző nyeremény 25 0 0 lej és 4400 
lej között. — Közlemény: Az l.nÓO.OOO lejes mozgó jutalmuk 
amelyek a III-lk osztály hezásának befejeztéig  nem lettek 
kihúzva, az urnába maradnak a IV-lk oaztály húzására, ami-
dán ls még egy 1.000.000 lejes mozgó jutalmat helyeznek az 
urnába, vagyia a IV-lk osztály hozásán, im- ly augusztus hó 
1—2 án leBZ megtartva a ren-les és tervszerinti nyereménye-
ken kívül 4 drb. 1000 000 lejes mozxó jutalom van az urná-
ban. (RévéBz Ernő főelá  us tó közlése.) 

— Skar la t járvany. Rákot községben több skar-
lát mogbeteged->s történt. 

— A k isebbségi t isztviselők vizsgái. H ,za-
érkeztek vároiunkba is aiok a tisztví*e ők, akik a 
Clujon—Kolozsváron f.,  év juüua 15-én megkezdődött 
nyelvvizsgán átestek Érdekes, bogy egyBorbBn vizsgá-
zott, ugyanazt a témát kellett feldolgoznia  a kim Mi-
ségi hivatal főnöknek,  mint a telefonvonal  felvigyázó-
nak, vagy lnvélkihordónak. A postások nyelvvizsgái f. 
év juliuB 23-án kezdődnek Bucur étiben. Ujabb fcét-
ségbeesett emberek utaznak a Baját költségükön a fő-
város idegen forgalmának  fokozására.  Senki nem tudja 
e nyelvvizsgák határozott célját. C-upán egy őrületbe 
kergető szörnyű bizonytalanság érzetével a tömer félf-
iem kinzó gyötrődésével áll a bolnrp előtt mindenki 
éa a kenyerét, a létét látja veszélyben mindazon In-
tézkedésekben, amelyek itt történnek. Mi lesz ebből ? 
Kl tudná megmondani, hová vezet a lelkeknek ez a 
kínzása, amely nem iBmer irgalmat, azerrtetet ÓB csak 
a gyűlölet, a türelmetlenség szavára hallgat. 

— Az „Ellenőr" uj aaámát, amely a megszokottan 
nívós és változatot tartalommal jelent meg. Tóth 8á"dor nagy 
olkke vezeti be, ame'ye* „A. Dréhr-Ugy erdélyi vonatkozásai-
ról" Irt. Rendkívül érdekes és alapos közgazdasági tannlmány 
Hexner Béla mérnök „Erdély aranya Enrórában" olmfl  olkke 
Az nj sz&m fdhb  tartalmából elsâsorhan kiemeljük Székely 
Béla t'ásalt, melynek már a elme ls sokatmondó: Megvetjük 
azt a magyart, aki megtagadja fajtáját,  jelentette kl az nj 
román oeoporto'ulás vezére". A lap Ba'á^s Árpá-*tól, a kiváló 
zeneszerzőtől „Szilágysági történetek" otm alatt kedves írást 
közöl Az ítél thlrdetés előtt álló Lőrinoz'-űgyet" nagy oikk 
ben Tóth Sándor lsmortetl. Kubán Endre neves temesvári 
nj-áglró tollából la olkket talál az olvasó „Bánáti patkány-
fogó"  olm al"tt. Rengeteg közgazdasági tudósítás van ebben 
a számban, ame'y bizonyítja a lap közgaz taságl jólértesült-
ségét Ezek között legnagyobS ér leklódéssel a „Letűnt erdélyi 
é9 bánáti 'á*d'n-sztlák" olmü közlemény tarthat számot. Az 
„Ellenőr" kapható az országban m'ndenütt és Magyarország-
ban ls. 

— A „Selmeal Vén Diákok", az egyebütt végzett orJő-
mér. ök én bányamérnök kartársaikkal közösen, ea évi talál-
kozóinkat Claj n—Kolozsváron tartják meg folyó  év Augusz-
tus 4—6 napjain. A „Billagâs'-sal kezdődő ós „Salamande-"-
rftl  7áródó részletes program Puksa Endie erdátanácscBtól 
(Inginer inspector silvio, Cluj Utr. Regele Ferd'nand 38. II.) 
kérendő Ugyanosak hozzá küldendők be sürgősen a jelent-
kezések ls,hogy a rÓBztvevők olcsó éB jó élelmezése és elszál 
lásolása biztosítva legyen A véndiákok OBa'ádtagjat azlvesen 
látott, önköltséges vendéget a találkozónak. Beérkezéskor 
m,n'lenpól tájékozást ad az Unitárius Kollégium titkári hiva-
tala f'alca  Mareşal Fooh 12, földsz  ) A talá'kozón meg nem 
jelenőket Paksa erdőt^nácsos kéri, hogy közöljék vele pontos 
olmUket egy, a Romániában élő, összes selmecl végzettekről 
vezetendő, pon'os nyilvántartás összeállítása végett. 

— Felvét'1 internátusba. A Szent Ferene-rendl nővé-
rek vezetése alatt álló nagyszebeni tanítóképző V. osztályába 
és a f  IsákerPBkedelmi Iskola I. osztá'yába felvehetők,  akik 
a gimnázium negyedik osztályát végezték. A folyamodvány-
hoz állami születési anyakönyvi kivonat és abszolváló bizo-
nyítvány vagy értesítő osatolau-ló B'nolakásl havidíj 500 lei. 
Van az Intézetben elemi lBkola és négy osztálya leánygimná-
zlnm la. Ezen tagozatokon is 560 lej a havi e'látáal dlj.Toná-
oaos mielőbb kérni a felvételt,  mig a helyek be nem telnek. 
Prospeotnst készséggel küld az Igazgatóság. Az intézet rend-
kívüli előnye, hogy a növendékek gyakorlatilag könnyen 
elsajátíthatják a német nyelvet. 

— Firtoevár aranyérem lelete olmen közli Ferrnszl 
Sándor, a kiváló aroheologus a síékelyfö'dl  nagy kincslelet 
kalandos esetét a Pzékelység most megjelent szituáhen A 
Székelyföld  gazdag anyagát egymásután Ismertető folyóirat 
már 4 éve áií fönn  8 akt Ismeri. ann<k a 1-gnagyobb meg-
becsülését vívta kl eddig Is. Megjelenik h .vönként Odorhei-en 
Előfizetése  egy évre 100 lej. (Tanügyiek, lelkészek, nyugdíja-
zok aaámira oaak 60 lej.) 

NYÍLT TÉR.*) 
Nyilatkozat. 

„A o&rţal—karofalvl  tanács- éB btróvilasztás" olm alatt 
• „Cslkl Néplap" legntóVibl számában személyemmel kaposo-
latban Ízléstelen hazugságokat tett közzé Albert Fereno. A 
he'ybellek előtt ismeretes választási előzményeket, a blró-
választáa lclolyásá', az ellenpárti tanársosok újszerű eltávolí-
tását Ily „sunyi" ferdítéssel  igyekszik tűrhetőbb nz'nbe tüntetni 
fel,  s azt az általános felháborodást  p óhálta enybltenl. melyet 
éppen az általa Igénybe vett mél'atlan eszközök alkalmazása 
minden jóérzésű emberből kiváltott, 

ca ta, 1934 jnlluB 20. 
Oldró Márton. 

*) E rovat alatt köxlőttekért nem vállal felelős-
séget a • Szerk. éa Kiadó. 

Románia 
Ministerul Instruc(iunei 

Gimnaziul de băieţi >Petru-Rareş< 
Miercurea-Ciucului. 

No. 719—18 Iulie 1934. 

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

•Petru Rareş« din Miercurea-Ciuc, se primesc oferte 
pentru furnizarea  şi instalarea unui motor pompă la 
baia gimnaziului; până la data de 25 August 1934, 
— inclusiv — ora 5 p. m., când va avea loc licitaţia. 

Plata se va face  imediat. 
Caietul de sarcini se poate vedea la cancelaria 

şcoalei în fiecare  zi, intre orele 10—12 a. m. 
Director, 

Splru Tudor. 
Secretară, 
F. Sporea. 

Oficiul  Parohial Ort. Român. 
Mercurea-Ciuc. 

No. 10-1934. 16 Iulie 1934. 

Publicaţie. 
Se publică spre generală cunoştinţă, că în ziua 

de 24 Iulie a. c. ora 10 a. m., se va vinde prin lici-
taţie publică, in Palatul Prefecturei  Jud. Ciuc, mate-
rialul lemnos esenţă molid, ce se află  pe o suprafaţă 
de 50 Jugăre pădure, ce formează  proprietatea Parohial 
Ortodoxe Române din Mercurea-Ciuc şi care pădure 
se află  situată în hotarul comunei Bilbor, judeţul Mu-
reş, punctele numite: »Părăul Braicului» şi »PărăuI 
Damacului» sub Nr. top. 3633, 3638. 

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

zecimii) Lei în numerar sau în efecte  reduse la cursul 
zilei. 

Autorizaţiune de exploatare este deja obţinută. 
Supraoferte  nu se primesc. 
Condiţiunile speciale de vânzare se pot vedea la 

sediul acestei Oficiu  Parohial precum şi la Ocoalele 
Silvice «Joseni» din Gheorgheni şi »Ciucul-de-sus« din 
Mercurea-Ciuc. 

Preşedinte, 
D. Gh. Cerbu. 

S a v a n y u "bo r t , főleg  az 1933 évi terme-
lésű savanykáBizü bort kedvezően megédesíti a 

K é p á u t i T o c r ^ r i z 
Kapható vendéglőkben és füszerüzletekben.  « 
Főraktár: Pototzky Jozaef  Csíkszereda. J 

M O S T JELENT M E G 
könyvnyomdánkban a kiváló, 

nemzetnevelő manka 

H. J. Exoer dr.: FÉRFIAS ÉLET. 
Angolból fordította: 

ALBERT VILMOS fögimn.  tanár. 
Ára 25 lej, ehhaz jön vidékre d b -ként3 lej portó. 

Kapható Vákárnál és a forditón&l. 

! 
I 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

• » l r « B U a a i l l i t « t t á r a k k a l 
b e a a e r e a h e t ó k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  la. 

>B— 

B l l & d Ó Herourea-Ciacban éa Sumnlenn több belte-
lek háaiai, firee  beltelkek, aaántók. kaszálók, 

továbbá pénasaekrányek n j óa alig haamált Írógépek 
valamint egy jó karban levő M&hie fále  zaeoakavtió. 
Olm a Vákár Oaletben. 

R K « M I Vttfe  k U m U M i W l W , MfcMT  i W m . 




