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A tizenkettedik órában.

Gyárfás Elemér felszólalása

A kormány temesvári értekezlete A liberális
kormány augusztus bó 6 én Temesváron miniszteri
értekezletet tartott. Ugyanakkor a liberális párt is
gyűlést tartott Dinu BratUnu elnöklete mellett. Bratianu súlyos bírálatot mondott az elmúlt nemzeti
parasztpárti kormányzatról, a Skoda botrányról. Leszögezi, hogy B Skoda Ugy vizsgálatából egy dolgot
bizonyosan meg lehet állapítani s ez az B mély korrupció, amely a mult kormány alatt uralkodott. —
Tatarescu miniszterelnök hangsúlyozta, bogy a romén
nép békét akar, elfelejtette a régi fájdalmakat, ellenségeskedni senkivel sem akar, Bzonban az ország határaihoz minden erejével ragaszkodik. A miniszterelnök
előtt számos küldöttség tárta fel a panaszokat. A Magyar Pírt külön rámutatott a nyelvvizsgákra, a magyar
vasutasok, postások sérelmeire. A miniszterelnök kihangsúlyozta, hogy békét akar teremteni a kisebbségekkel s ezért ígérte a magyarság előterjesztett panaszainak alapoa tanulmányozását és orvoBláBát.

Székelykeresztur nj elnevezeae
ellan a azenátua
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI
ÉS TARSADALMI
HETILAP.

Napjaink világeseményei egyre jobban gondolkodóba
ejtik az embert. Akik a szebb s jobb jövőbe vetették bizalmukat, reménykedve várják a kibontakozás nagyszerű
tényét. Azonban valami rossz sejtelmekkel terhes idő előre
vetíti sötét, boros árnyékát. Megmozdul s dübörög tőle a
föld. Visszafojtott vad indulatok kitörni készülő fenyegetése
a félelem s rettegés érzetét kelti mindenfelé. A gyűlölködés tetőpontjára hágott. Eszmeáramlatok s világnézetek
élet-halálra menő küzdelmüket vívják.
Örök igazságok semmibe vevése, szent dolgok arcátlan s cinikus kigunyolása szükségszerűen megtermették gonosz gyümölcsüket. Az istentelenséget a törvény védte s
fölnevelte, az a törvény, mely milliókat tett meghasonlottakká s boldogtalanokká. A természet törvényét; Isten törvényét emberek elhamarkodott törvényeinek gomba módra
szaporodó sokaságával akarták helyettesíteni s félrevezetett
emberek millióit vonultatták fel az Isten ellen, hogy a Mindenható jogon és igazságon alapuló rendj&t megrontsák; s
ma csodálkozunk, hogy ide jutottunk.
A betevi falatunk keserű és panaszos lett. Ma-holnap
már kenyér sem lesz, amit könnyező szemmel éhesen síró
gyermekeinknek megtörjünk. Megnehezedett az idők járása
felettünk. Életlehetőségeink a minimumra szálltak le. S még
mindég sötétebb, kilátástalanabb s vigasztalanabb lesz a
jövőnk napról-napra. Ugy látszik a tizenkettedik órában
élünk. De ne csüggedjünk. Nincs még veszve minden. Csak
a modern világ bolonditó eszméinek narkózisától elbódított
emberek eszméljetek.
Mindenki ébredjen kötelességének tudatára. Mulasztásokat pótolni. Hibákat jóvátenni. Erős, jellemes, lelkileg
kiegyensúlyozott emberekre van szükség, akik lelkükbe vésték B külső életükben is érvényt tudnak szerezni az Isten
törvényeinek. Nem értjük, miért az a sok hidegség és közönbösség az Isten iránt ennyi csapás közepette; hogyan
lehetnek üresen kongó templomok, annyi önmegteledkezés
s káromkodás s miért dul még mindig közöttünk a turáni
átok. Vissza Krisztushoz. Le a modern pogányoskodásBal.
Építsünk lelkünkbe ismét oltárokat s oltsuk ki a máglyákat, amelyeknek lobogó lángjaiban bűnös szenvedélyeink
dédelgetett Isteneinek áldoztunk. Gyuladjanak ki már egyszer lelkünkben a fehér oltártüzek, melyeknek ténye világítson bele az örökkévalóságba. Eletünket építsük fel ismét
a szent evangéliumra. S induljon el közöttünk egy intenzív
megmozdulás a katolikus tökéletes élet jegyében s aztán
jöjjön, ha jönni kell az első századok vérzivataros ideje.
Beteg, kimerült 9 ideges századunk embereinek vérkeringésébe öntsünk pezsdülőbb, egészségesebb vért. A fáradt és ezer sebből vérző társadalmat vezessük az élet orvosához, Krisztushoz, ő mindenkinek szeretet balzsamot
csepegtet a szivére, mert ma igazán csak ez hiányzik. Az
emberei összegyűlnek s tárgyalnak, könyveket írnak s előadásokat tartanak s mindenkinek világmegmentő eszméi
vannak, de mindezeket a világmegmentő eszméket a legtöbbször hit nélkül s szeretet nélkül akarják érvényesíteni.
Nem a sok tudás, hanem a sok szeretet boldogítja a világot.
Meg vagyok győződve, bogy sok embernek idegenül
hangzik mindez, mert a szegénység és nyomor lelkének
reménydus élethajtásait elsenyvesztette. Eltért az ember az
igazságtól s azóta uttalan-utakon tévelyeg s ha fáradt fejét
pihenőre hajtja a halál s a megsemmisülés réme színtelenítik el ólmait. A küzdelemhez nincs bátorsága és ereje,
az élethez nincs kedve, mert mint a szárnyaitól megtosztott Bas, ugy fetreng ő is a iöld porában, hit nélkül, vergődve, reménytelenül.
Ide jutott, mert mikor Krisztusra esküdött, akkor is
valami utó gondolat ott motoszkált az agyában, egész le'kével s egéBZ azi.ével nem csüugött Krisztuson, gyengébb
énje nem tudott a kísértések viharainak ellenállni s mert a
kísértések mind mélyebbre és mélyebbre gravitáltak, magukkal rántották az önmagával már-már meghasonlott s tehetetlen embert.
Hamis prótéták sok embert megtévesztettek, idegen
pásztortüzek sokat félrevezettek s jobb sorsra érdemes embereket földönfutókká tettek, de elérkezett az ideje annak,
hogy most a tizenkettedik órában a tékozló gyermekek
— mea cnlpázva — az atyai házhoz visszatérjenek.
Mire várunk ? Kiben vagy miben bizakodunk ? A felelőtlen ígérgetésekből s hangzatos jelszavakból még nem
ábrándultuuk ki? Itt az ideje egyszer már valljunk szint
Krisztussal, vagy Krisztus ellen? Élet vagy tengődés és
halál keli? Sok jóakarásunk s törekvésünk ha eddig mind
csődöt mondott, erős akarással most a tizenkettedik órában
menjünk Krisztushoz — álljunk szívvel, lelkünk egész erejével, egy akarattal Krisztus Vezér táborába s vigyük diadalmas győzelemre Krisztus ügyét s örökérvényű igazságait a társadalom annyira óhajtott békéjéért s sorsának
jobbralordul ásáért.
F. Gábor Anasztász O. F. M.

1934 juniua ho 25-ikl mázán, aa igazaagügyi aier vezet mt^lţaiitaza paposán.

A javaslat 8. g-ának hetedik bekezdése értelmében a
székelykereszturi járásbíróságot jövőre ,1. Gh. Duoa" vidéki
járásbíróságnak neveznék.
Keresem a legmegfelelőbbi kifejezési módot, nehogy
megsértsek egy érzést, melyet tisztelek, sőt magam részéről is osztok, mert tényleg mindnyájan a legnagyobb megbecsüléssel és tisztelettel viseltettünk életében 1. Gh. Duca
személye iránt, mikor pedig megtörtént a gyalázatos merénylet, azt mindnyájan felháborodva elítéltük és kegyelettel őriztük meg a néhai Duca emlékét.
Mindezek ellenére nem hagyhatom szó nélkül azt,
hogy Székelykeresztur község uj interimar bizottsága, mely
olyan öt tagból áll, akiknek semmi közük sincsen e község
őslakóihoz, most egyszerre elhatározta, hogy a jelentős törÓriási gyászpompával temették el Hindenténelmi múlttal biró mezdvóroska nevét Székelykereszturról burgot. Augusztus 7 én temették a német birodalom
L tih. Duca-ra változtassa át.
nagy halottját, H ndenburg birodalmi elnököt. A hatalSzenátor Urak, akik magyarul tudnak, megértik, hogy mas méretű temetés a német kéznek és szervező erőa magyar szófüggésben ezt a Duoa nevet miként lehet ki- nek remekmüve volt. N 'udcckben halt meg Hindenburg.
forgatni oly módon, hogy ennek kiejtése nemcsak, hogy A halottat az Innen 80 kim-re fekvő tannenberei csatanem fogja szolgálni a kívánt oélt, hanem ennek egyenesen mezőn, a legnagyobb háhoruB győzelminek színhelyén
helyezték örök nyugalomra. Ezt a 80 km es utat pár
ártalmára lesz s azt guoytárgyává iogja tenni.
alatt ogéaz hosszában négy méterrel megszéleKérném a miniszter urat, várjon még ezzel az intéz- nap
hogy az óriási forgalmat lebonyolíthassák. —
kedéssel, az interimár bizottság idevonatkozó határozata sítették,
Hindenburg fölött Hitler mondott írvászbeszédet, majd
ellen ielebbezés van benyújtva s egyébként is nézetem sze- a holttestet a tannenbergl győzelmi emlék parancsnoki
rint csak a végleges, választott községi tanács hivatott tornyába hBlyezték el.
ebben a kérdésben határozni. Nem volna indokolt, hogy ez
Meghalt Kuzmanek tábornok Prsemysl volt
a névváltoztatás akként eszközöltessék, hogy egyenesen
ártson annak a kegyeletes érzésnek, melyet én is magamévá parancsnoka. Augusztus hó 10-én ungha't Bécsben
Kuzmanek H irmann tábornok, Praemval várának védője.
teszek.
L. Oanea: Szenátor Urak, kérem utasítsák el Gyár- A vár eleseaekor ő IB orosz fogságba került, ahonnan
tás urnák a miniszter úrhoz intézett kérését és hagyják 1918 ban került haza ismét.
ugy a szöveget, amint van. Egyelőre — s hiszem, hogy
véglegesen — az udvarhelyme 'vei Székelykeresztur község
„I. Gb. Daca" község lesz s nem hiszem, hogy Gyárfás
ur bebizonyíthassa, hogy magyar nyelven ez rosszul értelNehiz dolog ma Ilyesmivel a nagyközönséghez
mezhető volna.
Keresztúr magyar név és ebhez sok nemzeti fájdal- fordulat. Talán még nehezebb, mint a kérést teljesíteni, mert mi, akik jelen Borainkkal újból és újból a
munk fűződik, melyekről itt nem akarunk beszélni.
Gyárfás Elemér: Semmitéle nemzeti fájdalmuk nagyközönség áldozatkészségéhez fordu'unk, nagyoa is
jól ismerjük a ml túlságosan igénybe vett közönségünk
sem fűződik Önöknek Székelykeresztur nevéhez.
teljesítő képasaégét a ma áldatlan viszonyai között.
L. Oanea: Amidőn az interimár bizottság elhatáDJ mégis caak Önökhöz kell fordu'nunk.
rozta, hogy ez az udvarhelymegyei község I. Gh. Duca-nak
Mindenkihez, ki még tud gyönyörködni a csíki
neveztessék, ezzel nem követett el Önök ellen semmitéle hegyek komor Bzépaégében. ki még tud lelkesedri
igazságtalanságot, nekünk pedig csak azt tette meg, ami azért az eszméért, hogy a mi vidékünk egyedüli egész
megtörtént minden megyében annak emlékére, aki nemzeté- Erdélyben, hol a téli sport a legkifejlettebb életét fogja
nek áldozata volt. (Taps).
elnl éa végül mindenkihez, kik velünk együtt bizvaMiniszter Ur, részemről azonban kérnem kell egy kö- biznak a csíki Idegenforgalom fellendülésében.
zelebbi meghatározást. Sziveskedjékfigyelembevenni, bogy
L 'gyünk rövidek.
a járásbíróságok egész Borozata a különböző megyékben I.
Az Erdélyi Kárpát Egyesület (E. K E ) csiki
Gb. Duca elnevezést nyert. Ha ez igy egyszerűen megma- alosztálya a közeli SU'-A erdőben egytí uerósáccot és
rad, amint a javaslat kimondja, ebből zavarok támadnak a melegedő-házat akar epitenl. A Schmidt Józss' mérnökpostánál, a levelezésnél és a közigazgatásnál s ezért jó építész tagtársunk által tervezett ugrósánc méretei és
volna, ba a járásbíróság neve mellé a megye neve is oda- a melegedő-ház modern kényelme lehetővé fogj ik tenni
illesztetnék, mert külömben s levelezés máshoza irányitta- azt, hogy az ország nagy sl-versenyel nagyrészben
tik s ebből nehézségek Bzármaznak. Ha másként nem lehet, aálunk fognak megtartatni.
közigazgatási uton kell ezt tisztázni, hogy ne legyen zavar
A szentlélek! közbirtokosaág lelkes vezetősége a
az igazságszolgáltatásban.
helyet a rajta levő faanyaggal díjmentesen bnceájtja
D. K. Ioanitescu: Oda kell illeszteni a járásbí- rendelkezésünkre. Dijmenteaen kapjuk az építéshez
róság neve mellé a megye nevét is.
izükBégea követ, homokot és az épltéel anyag egy
V. Antonescu igazságügyminiszter: Nem én réazét
változtattam meg a községek nevét. Minden megyében egy
Dijmenteaen adja a clujl—kolozsvári központ a
községet I. Gh. Duca-nak neveztek el. Ha megváltozott a belső berend zések nagy réBzét.
község neve, ezzel természetesen meg kellett változnia a
Az áldozatkéRzségnek ez a közvetlen megnyiljáráBbirÓBág nevének is. Ebből a szempontból nem látom vánuláaa még csak kezdet. Még kell fa, méaz, deszka,
alaposnak Gyárfás ur észrevételeit.
szeg, cserép ÓB munka.
Oanea ur észrevételeit illetően utasítást fogok adni,
Kérelmünk tárgya tehát merőben eltér az eddig
hogy a megye nevét ÍB hozzáillesszék a járásbíróság nevéhez. szokásoa kérelmektől. Mi nem egy esti hangulat vagy
A szenátus a szakaszt változatlan szöveggel meg- egy táncmulatság sikerültebbé tételére kérünk, banem
szavazza.
ennek az áldozatkészségnek maradandó emlékét akarjuk magvalóaitanl.
Kérjük tehát a Nagyközönséget, fogedja szeretettel éa megértéssel a ml kérelmünket. Tegye leheA kormány uj rendeleteket készit a tisztvi- tővé megvalósulását az említett anyagok réazbenl
Melókról A parlament felhatalmazása alapján, a kor- nyújtásával vagy értékének megváltásával.
mány most elkésztilt három nagyfontosaága rendeletIparoa testvéreink egy-egy ablak, ajtó munkájátel, amelyek az állami gépezetbe és a közigazgatásba
vállalásával, kereskedőink épitéBÍ anyagok nyújtáfognak belenyúlni. A rendeletek a tisztviselők létszá- nak
inteüektueljelnk pedig az anyagok éa munka
mában fognak nagyobb változásokat előidézni és gyö- sával,
megváltásával
szerezhetnek maradandó emléket áldozatkeresen felforgatják aa eddigi közlgaagatáai rendszert is. készségük ellenértékéül.
Tíz évig nem lest háború. Lloyd Gsorge kljeMinden adományt és minden lejt örömmel éa kölentette, bogy tiz esztendeig nem lát fennforogni szönettel
hirlapllBg. De neveiket a melesemmilyen háborús veszélyt. Ezzel szemben: Trookij gedő-ház nyugtázunk
márványtábláján ia megörökítjük.
kijelentette, bogy elkerülhetetlen az orozz—japán
Minden Bdományt Vámszer Géza tanár, az E. K. E.
háború. A szovjet óriási haderő felett rendelkezik.
Trocklj hírlapi nyilatkozata Baerlnt Oroszországban csiki alosztályának elnöke elmére kérünk küldeni.
Ai E, K. E. oalkl alosztályának megbízásából:
UJ éa használt Írógépek kaphatók, Vákár könyv 18 millió katonailag kiképzett ember várja a japánokkal

kereskedésben, Csíkszereda.

Kérelem.

BEL- ÉS KÜLFÖLD.

való leszámolást.

Frank Mikiét, válasatmányi tag.
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A Magyar Párt
a hitelélet újraszervezéséért.
A Magyar Párt közgazdasági szakosztálya f. év
augusztus 6-án Dr. Gyárfás Elemér szenátor elnökletével C.ujon—Kolozsváron gyűlést tartott, amelyen a
romániai magfar hitelélet ujjásBervesésének lehetőségeiről tanácskozott. A gyűlést Gyárfás Elemér dr.
szenátor, szakosztályi elnök nyitotta meg, aki aaakBierűan ismertette aa erdélyi magyar hitelélet mai helyzetét. Kifejtette, hogy két kérdésben kell határozatot
hozol: az egyik aa adósaágrendező törvény következményeinek a végleges éB reáliB levonása, a másik annak a megállapítása, hogy mit kell csinálni a hitelélet megmentése érdekében a jövőre. Beszélt a konverziónak azokról a következményeiről, am9lyeket a
pénzintézeteknek mint az adós és a betétes közötti
közvetítő szerveknek viaelnlök kell. Elmondotta, hogy
az impérium változás után aa önálló jellegű magyar
pénzintézeteknek, tehát a magyarországi tőke fiókjait
kivéve, 1 milliárd tőke és 5 milliárd betét, összesen
6 milliárd lejnek megfelelő vagyon állott a rendelkezésére. Ebből ma ls meg van még kétmilliárd, amit
caak ugy lehet megmenteni a magyarság számá», ha
Bikerűl keresztülvinni az egész vonalon a kiegy<zéseket. Elmondotta annak a folyamatnak a fázisait, amely ek'a mai bankhelyzethez vezetett, foglalkozott azokkal a vádakkal, amelyeket a pénzintézetek ellen szoktak a közönség körében emelni. Kifejtette, hogy a betétesekkel való kiegyezés rendkívül nagyjelentőségű
érdeke az egéaz magyarságnak, de ez az érdeke, sőt
önző érdeke, minden betétesnek is, mert ilyen kiegyezés hiányában nem menthető meg vagyonának a még
meglevő maradványa B a veazteség magyar veszteség leBZ.
— Az a nép — mondotta, — amely nem rendelkezik saját hitelazervezettel, más népnek a rendelkezései alá kerül.
Felolvasták az előadói tervezetet, amely részletesen tünteti fel az általános gazdasági rázkodtatások
ból származóit magyar veszteséget Azntán a következőket szögezi le:
A kormány s az Irányadó politikai ÓB pénzügyi
tényezők a jelenlegi adósságrendezési törvényt véglegesnek jelentették ki a minthogy az eddigi kísérletezések során kitűnt, hogy az illetékesek a problémát
máa módon megoldani nem tudják a minthogy a jelenlegi törvény — a miniszterelnök szavaival — az adósok érdekében „elment addig a határig, amelyen tul
— már csak az órültBég következhetlk", fel kell tételeznünk, hogy e törvény — minden hibái dacára, mint
az agrárreform utolsó és végleges szabályozása lesz
a kérdésnek. Ehhez képeBt kell tehát azt megvizsgálnunk és megtennünk az intézkedéseket ugy az adódok,
mint a hitelezők azempontjából, kllnduiva már a tavalyi marosvásárhelyi naggyülésünkön leszögezett rma
alapelvből, bogy a bizalmi válság leküzdését a a takarékossághoz éa tőkeképzésben elengedhetetlenül szükséges kölcsönös bizalom helyreállítását — legalább a
magunk Bzükebb körében — az orvoslás és kibontakozás legelső faltételének kell tekintenünk s a legnagyobb gonddal kell lennünk arra, bogy ez a kr'rdás a
magyarság különböző OBztályalt egymástól és a magyar Intézményektől el ne idegenltse.
Az előadói előterjesztés a következő határozati
javaslatot tartalmazta:
A Magyar Párt Közgazdasági Szakosztálya:
a) Nyomatékosan ajánlja a hitelezőknek éB betevőknek, hogy egyezség utján tegyék lehotővé, bogy
az adósságrendezési törvény által még meghagyott s
ma ls még mintegy kétmilliárdra tehető magyar vagyon megmenteasék és felkéri a párt országos elnökségét, hogy ilyen irányban a vidéki tagozatok éB a
sajtó utján vesse latba teljes erkölcsi befolyását.
b) Felkéri az elnökségit, járjon közben a B.toca
Natlonalanál aziránt, hogy ennek fiókjai — az irányadó tényezők szóbeli Ígéretéhez képeBt — járuljanak
hozzá a teendő ajánlatokhoz B ezzel segítsék elő ezeknek tető alá hozatalát.
c) Ugyanilyen magatartást kér éa kíván a migyer
jellegű, vagy a magyarság támogatáséra számottartó
intézetektől is.
Ezután a második előadói előterjesztést olvasták
fel, amely megáUnpitjn a migyar pénzintézetek kezelésében volt vagyonnak a veszteségeit s a pénzintézetek mai helyzetéről sd képet, majd a következőket
moodja:
— Minthogy a banktörvény takarékbetétet kezelő
Intézeteknek törvényhatósági váratokban 40 millió,
más vároBokban 20 millió és községekben IB 8 millió
minimális alaptőkét ir elő, nyilvánvaló, hogy eddigi 99
önálló Intézetünket, melyek 156 telephelyen működtek,
jövőre fenn nem tarthatjuk B bogy a kl.űzendő program tsrvBzerü és stterea keresztülvitele esetén is hatalmsB térvesztéssel kell Bzámolnunk.
— A fentlok alapján a Magyar Piírt Közgazdasági Szakosztálya megállapítja, bogy az erdályl magyarság hiteligényeinek éa pénzügyi ellátásának biztosítása érdekében, az okvetlenül szükséges és a legsürgősebben megteendő intézkedéseket a következőkben körvonalazza:
1. A meglévő Intézetek megfelelő átszervezésével létesüljön Ciuj—Kolozsvár székhellyel egy központi erdélyi magyar pénzintézet, melynek vezetőség»
teljes hatáskörrel és felelősséggel vezesse és irányítsa
az erdélyi magyarság hiteléletét
— E központi Intézet olyanokkal állíttassák össze,
akik egyéniségüknél fogva alkalmasok arra. hogy az
erdélyi magyaraág hiteléletét magasabb szempontból
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£ Lörincz József Mercurea-Ciuc—Csíkszereda.
megitélják és irányítsák és akik bizalmat tudnak ébreszteni maguk iránt, hogy igy KZ erdélyi magyarság
megnyugvással lássa kezükben egyelőra megmaradt
Ingó vagyona kezelésit, később p a díg r.'.jub bizhassa
uj takarékossági tőkéjét.
2. E központi Intézet mellett s ezzel benső üz'eli
és személyes kapcsolatban, fonntartnndúk volaának
még — megfelelő átszorvezísssl — a legfontosabb
vidéki gócpontokon, da legalább Bzatmáron, Nagyváradon, Aradon, Marosvásárhelyt, Brassóban éa Temesvárt olyan nagyobb önálló intázstek, melyek saját körzetükben ellátnák a magyarság hitelszükségleteit, jagecesedáBÍ központja lennének az ott még megmaradó
Önálló Intézeteknek és a központi IntéBet irányítása
mallett migukba olvasztanák mindazokat a kisebb intézeteket, melyek az adósság rendezési és banktörvény
következtében felszámolásra kényszerülnek.
3. Az átszervezés és újjáépítés munkájának tervszerű Irányítása, a felnnrliő konkrét nehézségek megoldása az intézetek egymásközti érintkezésinek közvetitésa a az erdslyi magyarság magasabb közérdekű
szempontjainak a lokális és személyi érdekekkel szemben való érvényre juttatása cóljából járjon el az átszervezés tartama alatt a B*»kszindibá!u.< vezetőségének kebeléből az 1934 jualus 11-én tartott pónzintézeti értekezlet határozata Bzerint megalakítandó bizottság.

Tanácsok a strandoló höWnek.
Közli

Váradi I l u s , a Bécsi K o s m e t i k a i
Iskola alapítónője.
1. Ha azt akarod, bogy a strandon sziveseu tartózkodjanak melletted, arra kell vigyáznod mindenekelőtt, hogy
a testedből nehogy valami dögletes szaga a roBsz ápoltságnak, az izzadságnak, valamint a hajadból valami kellemetleu petróleumra emlékeztető bűz áradjon ki. Ezért a
slrandolás előtt nemcsak különös gonddal fürödjél meg meleg vízben, hanem utánna dörzsöld be az egész tested, arcod,
kezed a saját egyéui parfümöddel illatosított lanolinbalzsammal és hajad megelőző eBte ápold szintén illatos olajjal.
2. Ne tévesszed sohasem össze a strandot a toilette
szobáddal vagy a boudoiroddal. Itten minden mozdulatodat
állandóanfigyelik jó- és rosszakaróid, barátaid és irigyeid.
Állandóan ugyanazon helyben kuporogni és mint egy macska
magát csinosítani avagy festegetni hol az arcát, hol az
ajkát és közben olyan grimászokat vágni, mint egy nőstény csimpánz, amint a tükrödben vizsgálgatod az egyéniséged, inkább vall egy mindig készenlétben állni akaró kokottra, mint egy disztingvált urinőre vagy leányra.
3. Ha már elkövetted azt a hibát, hogy megfelelő
ápolás helyett rosszul sikerült, nem megfelelő színnel és
ízléssel festetted meg magad vagy fested meg a hajadot,
akkor igazán alaposan rejtsed el egy sapka alá, hanem meg
a gyermekek is ujjal fognak rád mutogatni, pláne ha meg
a rosszul testett hajadhoz, amely legalább is négyiéle színben villámzik, az arcod és ajkad is épen ilyen ízléstelenül
TANÜGY.
alaposan kipingálod.
Felvétel a m. oluo—oaikaaeredel róm. kath. főgimnáziumba
4. Bajusz, szakáll és őskori bunda a lábadon, a kaéa flnevelö intéa°tbe.
rodon, meg másutt igazán nem nyári viselet és amellett
Az isi fág'mnázlam erede'lleg Şamuleu—Cslksomlyón
létesült a XVII. század közép» táján és ott virágzott e század nem is modern. Epen ezért ezeket a fölösleges hajszállakot
elejé'g, mig 1909 — 11-ben f.ilépült a jelenl'gl díszei éptl'et •eliávnlitani elengedhetetlen kelléke minden női testnek. L)e
vüle kapcsolatosflnevelö Intézettel. A ke'.tős lutézet hatalmas eszedbe ne jusson ezt a beretvával vagy rossz szagú ké10 holdas pa'k közepén áll. Benalasance külseje már messzi- nes depilatoriumokkal csinálni, ezek csak gyorsitani és erőről óraija a felnslki medencét és a két Somlyó beggyel a hát* síteni fogják csúnya hajaid növését testednek azon részein,
térben, mind esz'.ét'kai, mind egésiségt szempontból Románia
egyik legmegragadóbb Intézete. A magyar tannyelvű főgim- ahol igazán nem kívánod a jelenlétüket. Az okos amerikai
názium állami tanterv szerint tan.t és államtlbg érvényes bi- nők ma már ezt az ügynevezett tartós amerikai hajzonyítványokat ad kl. Nyilvánossági joga van (482—1931. sz.) eltávolító módszerrel csinálják. Igen egyszerű és te általad
A főgimnáziummal k pcsolatos nevelőintézet mintegy is elvégezhető művelet.
200 bennlakó növendék befogadására alkalmas, felszerelése is
5. Ha netalán férjhezmenési szándékaid vannak, vagy
teljesen modern. A növendékek ctalálias nevelésben részesülnek. U nden lépésről számot kell tdnlok, zsebpénzüket aa épen nem vagy megelégedve a jelenlegi uraddal és ezen a
Intézeti felfigyelő tanárok kezei k, tanú ásókat ellenőrzik, val- körülményen változtatni a strandot jó terrenumnak tartod,
lásos erkölosl nevelésükről a legintenzívebben gondoskodnak
eszedbe ne jusson a jövendőbelidet a strandon CBSAz Intézetnek s-ját orvosa van, aki dijtalanul kez-ll a hete- akkor
geket, os»k a gyógyszer-számla terheli a szülőket. Nagy szo- ládiasan strandoló családod körébe vezetni és nekik bemurenose az Is, hogy komoly bajok csatén Itt van a híres „ţţlrsoh tatni. Ha ezt teszed, akkor már is hiábavaló volt minden
szanatórium", amely már eddig iBBok esetben te't Intézetünk eddigi igyekvésed. — Minden családban van egy csomó
növendékeinek hauzros szolgáíatoka-.
berögződött rossz, csúnya szokás és igen sok csúnya,
A bennlakó növendékek mérsékelt díjért teljes ellátást
ember fel- és lemenőleg és a te pechedre mindkapnak, kivéve a mosást (erről mindenki maga gondoskodik). utálatos
kiállításra kerülnek a strandou. Tehát légy nagyon
Beiratkozás a főgimnáziumba áltálában augusztus 25-től ezek
szeptember l-ig; azok részére, akiknek valami vizsgája van óvatos és tartsad mindenképen távol a családi tükörtől az
(javító, felvétel:, stb ) a v zsgák után ; előzetes jelentkezés az udvarlódat.
lniéz'.tbe (az Internátusba is) az egész nyár folyamán.
(>. Sok hölgyike azt hiszi, hogy a strand csak arra
A javító vizsga Ideje izeptember 1—5 Az V. osztályba való, hogy reggeltől estig állandóan ölt:<zk<Mjék és vetkevaló felvételi vizsga ('xamen de admitnre) szí p'emb3r 7 — 12; zödjék őnagysága rajta, merlha ezt nem teuné, akkor a baaz I. osztály felvételi vizsgája szeptember első Kiében (szep- rátnője megelőzné őt egy pár divatos ronggyal. Ilyen höltember 1); tárgyal: román, migyar, számtan, (a IV. elemi
oszt. anyagából Írás, olvasás, elemi nyelvtani Ismeretek s egy gyektől ugy kell óvakodni a férfiaknak, mint a méregtől,
könnyebb számtant példa megoldása). A vizsga dija 100 loj. mert tényleg csak meg fogják később az egész éltüket
Az ős 1 érettségi vizsga kezdete szept. 20, kérés és egyéb ok- mérgezni. Ezek már annyira betegek a lelkükben, hogy nincs
mányok beadása arg. 25-lg.
az a nap, nincs a viz és nincs az a homok, amely megAz I. osztályba Iratkozó <*agy más Intézetből jövő tsnulóknak, n bel'ás alkalmával > felvételt kéréshez (erre nyom- gyógyitsa őket. Ugy el kell őket kerülni, mint a mérges
tatvány az Igczgatói irodában rendelkezése áll, osak kl kell virágokat, ha még annyira színpompás a sziromzatuk, amelytölteni aláirn! s 8 lej okmány és 1 lej ropülől-élyeggel ellátni) lyel magukhoz csalják az áldozatot.
mellékelniük kell: 1. elemi Iskolai Igazolványt (a-leverlnţâ s
7. Arra is vigyázzál, hogy nehogy kimenjél a standra
nem certifica ), láttamozva a revizor állal, 2. születési anyakönyvi kivonatot (extras de naatere), 3. keresztlevelet, 4. uj- az egész télen viselt szükeipőd és feltűnő magas sarkod
laoltásl blzony't-ányt, aHa-Dpolgárflági bizonyítványt Idegen okozta bogos, tyukszemes, csámpás lábaddal. Vigyázzál
hangzású osaládneveknél egy községi bizonyítvány Is szüksé- egyaránt ugy a lábaid, mint a kezed körmére. Az utóbbit
ges arról, hogy a szülők raagyir anyanyelvieknek vallják nem kell olyan hosszura nőni engedned, hogy mint egy
magukat, A bizonyítványt, Illetve nyilatkozatot az elöljáróság
előtt kell alál-nl 2 tann jelenlétében és láttamozásával. ide- Btrandhyena nézzél ki általa. Ha már csámpás a lábad, akgen anyanylvQrk és izraelita tanulók osak miniszteri enge- kor viseljél jó magas fatalpu papucsot és igyekezzél kissé
déllyel Írhatók be; a kérést oZlránt be kell adni aug. 1-lg
ritmusosan járni, kihúzott felsőtesttel és felemelt fővel.
Az I osztályban a helrási, tan és fünutartói dij ösnzege
8. Nem muszáj mindjárt mindenkivel szóba állani a
együtt 2 420 lej, a II—VII oszt.-ban marad a régi( 4 350 lei).
A főgimnáziumban kaposolatos internátusba a beírása rendes strandon, de ha már elkövetted ezt a hibát, akkor ne airj
beiratkozások folyamán. EvI dij 6000 lej mely h»vl előlges mindjárt az ötödik mondatban arról, hogy neked milyen
részletekbenfizetendő. Bevonu ás az Internátusba Bzeptemner kevés kereseted van, egyáltalában panaszkodással csak el14 estig.
riasztod magad mellől, hanem igyekezz ahelyett jó kedvii.
Szeptember 15-én Vonl Smo'.e, 16-án rendes előadás.
Bővebb felvilágosítást válaszbélyeg ellenében szivesen ad szellemes és intelligens lenni. Sohase magadról beszélj, hanem hadd a másikot kibeszélni és ezáltal eléred azt, bogy
mindkét Intézet Igazgatósága.
Papp János
igen szimpatikusnak tognak tartani. Ha azután azt tapaszfőgimn. Igazgató.
talnád, hogy nemcsak te vagy az illetőnek szimpatikus,
hanem az illető ig neked, eszedbe ne jusson ezt komolyan
Osiktaploczán e l a d ó e g y é p ü l e t e s venni A strandon szővődő ismeretség csak olyan, mint a

b e l s ő s é g . Cim a kiadóhivatalban. j_a tiszavirág, már alkonyat előtt vége van. Ha azonban mágia
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°<P m 4 f « P «» harmadnap, sőt egy égisz
Mig a klpergetésre szánt lépek elvételénél időt
héten át sz.mpatikusnak találnátok egymást, akkof ez m" hagyunk a bogaraknak, hogy tele szívják magukat,
felér legalabb is egy ives próbeházassággal. Egy hét a addig a cseraegemézek élesedésénél, kivételkor azonstrandon VM annyi, mint egy év a napi gondokfól és el- nal le kell rázni, söpörni a méheket, különben feltépik
foglaltságoktól elfoglalt mnnkaéletben. Egy ilyen hét ntán, a fedeleket éa kereakedelml célra értéktelenné teszik.
ha még két ember ugy érzi, hogy még mindig nem unalF *vő kaptárból a keretek klsedéaét ott kezdjük
mas epmásnak sflt kívánatos a jelenléte, akkor már ez a
strandbeli próbaház.ssig komoly családi kötésekhez vezet- meg, ahol a költőfészek végződik. — A kivett keret
helyébe nyomban máat tehetünk, folytatva munkánkat
het künn as életben is.
addig, mig az utolaó keretet la el nem vettük.
,
, 9 \ £ U ' n , d ó változatosság vízben, homokban, árnyékA rakodó kaptár a méz elBzedése alkalmával la
ban és állandó mozgás, játszás, szórakozás, abszolúte gond- megmutassa nagy előnyét a többiek fölött. A méztalanság ami a strandon erősíti a testet és a szivet. Légy kamrát a költófészekről levéve, egy bármilyen alkalújra vidám pajkos gyerek a strandon, de mindig a jóne- maB álványra, leghelyesebben egy üres fiókra helyezveltség hatiram belül. Ha nfl vagy, légy nemes virág, aki- zük.
Helyébe egy másik üres fiókot teazűnk s abba
nek az illatos szépsége mindenkinek örömet csinál és ha
lérfiu vagy, légy előzékeny, gavalléros, jó pajtása és szó- egyenként belerázzuk a méheket, melyek Igyekeznek
rakoztatója minden különösebb érdek nélkül a többieknek. levonulni a kö'.tőfó-izekbe. A kipergetett keretek visBza
10. A strandolás után iüröszd meg njra az egész adása még egyszerűbb, hiszen a pergető helyiségben
testedet, tisztálkodjál újra a leggondosabban, mert a strand megtöltjük az üres méz'camrá', egyetlen mozdulattal
nem hygienikus tér, hanem gyülhelye mindenféle beteg és vissza is adtuk és a fedél feltételével lezártuk a
nem beteg embernek. S6t éppen a legbetegebb emberek leg- kaptárt.
A sok füst árt a méznek, tehát csínján bánjunk
inkább kívánják a szórakozásokat, a napot, vizet éB leveBlénesey Károly.
gőt. Epen ezért nagyon óvatosnak kell lennie az ismeret- a füstölővel.
len emberekkel való érintkezésben. Tehát fő szentirásod legyen a strandon a tisztaság és ezt keressed mindazokban,
ItesMT&sfi BeatSaes»Se§y
akikkel érintkezel. iCopyrigth by WIENER KOSMETIK,
Wien, I. Kárntnerstrasse 21).
Pányeremény 2SO.OOO le] és
éa siámoa kisebb nyeremény.
S a o & s IfSé aattBtenfeet
9»éa.

F.lk fii.
— El akarják sorvasztani a felekezeti oktatáat. Misentea—Caikmlndszent közeégi tanácsa 12
ezsr lejt vett fel a költségvetésébe Iskolai célokra. A
tanács megértő volt. 8 ezer lejt az állami iskolának,
4 ezer lejt a felekezeti iskolának osztott el. És ml
történt. A megyei Iskolaszék törölte a felekezeti lakolájak juttatott öaszeget éa az egészet BZ állami iBkolának :r:a. Beszéljünk caak okosan. Mi ez, ha nem az
elfogultságnak a jelenléte. Hát
azzal s 4 ezer lejjol gazdagabb lesz a misentea-1—
mindszenti állami oktatás. Ne csináljuk ezt így urtk.
Ne rendezzük ilyen megdöbbentő azük látókörrel éa
bünöa sötétséggel a dolgokat.

Legyen mindenki a maga helyén kultúrember
Ez a titka az egymás mellett való békáB, nyugodt éa eredményes életnelr.
— Oheorgheni—Gyergyószentmiklós vároa
u j tanaoaa munkaban. GyergyóezentmikiÓB uj polgármestere éa tanácsa legutóbbi ülésében felvetette
azt a kérdést, bogy a városból közBéget kellene eslnálnl. Az ügyet tanulmányozásra kiadták egy bizottságnak, amely Dr. Binke Antal elnökletével véleményt
fog kidolgozni az elaó Bzámu városfej esztési programponthoz. — Ugyanezen üleatn előterjsaztea tetetett a
polgármesterek fizetésének leszállítása írért. Régi,
válasBtóai anyag került ezzel tanács elé. A polgármester
8500 lejeBfizetéBÓt 1800 lejre, a helyettesét 1000 lej
redukálására markírozta az előterjesztett indítvány.
Ezt tem fogadta el a tanács csak olyan egyszerűen.
SoreJ»g-y &ra 50 le].
Bizottság elé utalták a kérdést. Véleményt fog kidolMézeiszedés.
Cs'kmegvel fdelárnsltó:
gozni a kiküldött bizottság, hogy vájjon engedjék-e
A mézelezedás Idejét naptárszerüleg megállapía primárjaikat ingyen dolgozni. Egész biztosan rr.egLőrinoz sorsjegyiroda, Mercurea-Ciuo. jÓBoljuk,
tani lehetetlen, leghelyesebb tehát, ba mególlrpodunk
munkás lelkük nem fog Boha hozzájárulni
abban, hogy akkor szedjük el, mikor az telj 'Kun beMindenki próbálja meg sierenoséjét.
4ahoz, hogy a végzett primári munkát kiuzsorázza ea
érett. A szakirodalom megbocáájthatstlan hibát követ
a kapitalista tolvBj világ — amelyről annyi BokEzor
el, mikor azt állítja, hogy a mér beérett, ha e sejteazó volt ott Gheorghsnlban. A tanács nem sok konkrét
ket a méhek fedelezni kezdik. Érett a méz, ha az
muikát végzett fenti ülésében, miután a következő
teljesen be van fedve. Ez a va ó Igazság I Ha lassú
— Éretlen kölykök az Erzzebet emlékmű tárgyát la későbbi időpontra halasztotta. Borr'u Arthemiu
a bordás vagy* abban szünet áll be, érettnek minősít- ellen, A vasút éa város 1898 szeptember 10-én egy fáesperes diszpolgársági ügyében ismét nem döntöttek
hető a részben lefedett is, emiről azonban teljes meg- Erzsébet emlékoszlopot állított a helybeli állomásépü- éa elhatározták, hogy legközelebb döntenek.
győződést kell szereznünk olyan módon, hogy a keretet let melletti parkban. Az állomás kulturgondo.kozásu
vízszintesen tartva, megzökkentjük. Ha semmi sem főnöke EufroBin Ide nagy gondot fordított erre a helyre.
— Illar a sandominio—osikazentdomokoai
csordul kl, akkor valóban érett, különben nem, mivel Utóbbi evekben különösen annyi Bzép érzékkel fej'.esz- postamester i a . . . A caiki postamestereknek feljó hordáskor gyakran előfordul, bogy CBaknem aa egész telte ezt a kla perkot, hogy az a városnak legszebb mondtak hat hónapra. A sandomln c—szentdemokosi
xeret le van födve, mégis a csekély nyitott résztől részletét képezte. Nos valami feltüzelt kölykök ettől poatamaater nem reflektált erre az emberséges termikiloccsan a frissen elraktározott nektár.
a gyönyörűen gondozott emléktől Bem fértek el. Aug. nusra. Elment előbb. Átadta a helyét, hogy meg ne
Szegény kezdő méhészek, a szakirék tévedésen 5 re virradó éjjel behatoltak a parkba s az emlék- haljon az a valaki, akit a végzet az ő állására jelölt
ki. Meg is érkezett az utóda, egy erdélyi román, aki
alapuló hamis tanácsai folytán, érihotő okokból állan- müvet alaposan megiongálták.
dóan fiţyellk a méhcsaládokat éa mihelyt m gcidllacnl
— A rokkantak felemelt illetékei. A had- jól beszél magyarul ls. Egy szót sem bnszél termélá'ják valahol az iateni nedűt, nyomban elhatározás ügyminisztérium a hadirokkantak tudomására hozza, szetesen a fdlekhez ezen a nyelven. Szerinte tizenhat
születik meg elméjükben: ki kel) pergetni I Ki is hajt- hogy minisztertanácsi napló uiján felemelték a 100 és esztendő alatt volt ideje mindenkinek megtanulni roják nemcaak a nektárt a mézkamrából és költőfészek- 80 százalékoa hadirokkant legénység illetményeit. A mánul. S igy kézzel-lábbal kínlódnak az egyszarü faből egyaránt, hanem magukat a méheket ia s szörnyen te jesen megcsonkítottak, vagy 100 százalékos rokkan- lusi emberek, ha Borsuk a posta igénybevevéaéM utalja.
csodálkoznak, mikor tavaszra kelve, szomorúan tapasz- tak az 1932 október 10 i törvény 61 ik szakasza sze- Az ember már fel aem tud háborodni az ilyen biitürtalják, hogy kedvenceik éhezés miatt felvették a néhai rinti nţugd jat kepják, mig B 80 százalékos rokkantak meBZBégeken. Utóvégre az a Bandominic—szentdomonnvet. Nem hibáaak ők, hiszen általánosan elismert a 7-ik szakaszban eiő rt és jelenleg kapott illetményük kosl postamester kulturjondolkocás dolgában nem állmagasabban, mint az a sok másik, skik napone'őkeló nevü szaktekintélynek hatalmi szóval elter- közti 25 Bzázalékát. A fel'melt nyugdijat a minden hat
ként gyötrik egyik a mást ezzel a kórdessal. N >m kell
jesztett müv-ből olvashatják: „Gazdag hordás alkal- rokkant birtokákan levő nyugdijkönyvecskék ellenében olyan
idegesen türelmetlenkedni. Akinek szüksége van
mával, ba a költőtérben a méz a flasitás rovására fogják kifizetni. Ezeket sz Igazo'ó lapokat azonban a nyelvre, az megtanulta már anélkül az erőltető terfelhalmozódnék, a pergető vei kell a dolgon segíteni. kiigazítják aa 1932 I törvény értelmében. E célból be rorkodás nélkül ÍB, mint amely a legutolBÓ postamesAzon kereteket azonban, melyekben a méz mellett kell küldeni a hadügyminisztérium katonai nyugdíj teri lelkületek is áthatja. Próbáljuk több szeretettel
nyílt fiaeitás van. lagaan óvatosan kell hajtani", Éo pénzintézetének cimére. (Min. Armetel, Serviciul P<?nzil rávenni a hivatalos nyelv szépségeinek mél>ániláBéra
ezzel szemben el nem mulaszthatom nyomatékosan Militate, Calea G:ivitei 28) az öuszes teljesen meg- azokat ia, akiknek kevesebb alkalom kínálkozik nyelv
figyelmeztetni a kezdő méh°sztárRakat, bogy a mézkamra csonkított (mari mutilaţi) <o:t katonák könyvecskéit tanulásra. Az ilyen postameBterkedő nyelv 1. ck^k eema méhészé, a költőfészek ellenben a mebeké I H* a pzt-ptcmb' r 2 lg, a 100 százalékos rokkantakét tzept. mieBetrs sem alkalmasok arra, hogy mugkfdv< Hespék
költőfészekben a méz a flasitás rovására valóban fel- 1—16 ig, mig a 80 százalékos rokkantaknak szepti m- egymás kulturáját. Azután a posta nem is nyelvtanhalmozódnék, a mézkamra teljes kiürítésével adunk ber 16-lke u án.
folyam, hanem üzlet, amelyben
kötelesBég a
alkalmat éa módot a felesleg átraktároíására, de nrm
— Irgalmatlan labdázáa a tanítókkal. A felet kiszolgálni udvariasan éa figyelmesen.
körhintáztatunk meg Bemmüyen korú fiasitást. J jl vilásj Ihsiho megtelik azzal a botránnyal, amelyet a
Intenem I Milyen gyönyörű kép, mikor a kihajtott luka- minden VOOK'OD dühöngő nyelvvizsgák o o ínak. Jelen— A gheorgheni—gyergyoazentmiklóaiTűzcok n»znak a mézben.
leg a tanárok es tanítók vannak soron, akiknek a vizs- oltó Egylet hatvan évea jubileuma. Au;naztus
Én mézet nem ls termMek aoba olyan lépbő', gái augusztus 10 én kezdődtek. A vizsgákat megelő- 5 én üfinsp' lte a gh^oríjheni—gyergyóezentmik^ó-i Tűzamint köztudom&bu, a kétségbeesett tanítók Cris oltó Egyesület ai.spitáRának hatvan évea jubileumát.
mely fUsltáa céljára szolgál. Teljesen köUőtérl és külön zőleg,
tu_—Székelykereszturon egy tanfolyamot rendeztek. A jubiláló egyesület ünmp^n résztvettek a ' zomszéd
mézüri keretekkel rendelkezem.
A mézkamra kiürítése a következőképen történik : Mindenki bt flzetett 1200 lejt. A minlRzter ezt a tan- vármegyék tűzoltó egyesületei ÍB. M-deg Cn^rp'ésben
Az álló kaptár mézkamrájából nem nyi:ott keret folyamot bezáratta s a taniték Kírt ezt úrról bárt. utaz- részesítették különösen Deer Kálmán főparancsnokot,
Még jóformán a tanítók meg som meleg dhsttek aki közel negyven esztendeje áll élén ennek a nagybakkra az összes kereteket kiszedjük. Azokat, amelyek- tak.
már táviratilag ifimét visszahívták őket Keresz- mu'tu egyesületnek.
ben erőtlen méz van, haladéktalanul visszarakjuk, a otthon,
turra vizsgázni. Amíg ott vo'tak, addig nem adták tu— Próba-gázháboru Augusztus 17 én várok»!etkezett hézagot pedig kipergetett vagy tiszta tar- domásukra, hogy B vizsgák helye Keresztáron lesz. A
talékléppel töltjük kl és az ablakot visszatesszük. A lelkitorturán kívül még óriási költségeket is okoznak sunkban n hatóságok próba-gázháborut rendeznek. Az
A költőfészek ablakának kűazöb deszkáját eltá^o'ltjuk ezeknek a szegény embereknek, akik végsőkig el van- utóbbi időben egyre sűrűbben találkozunk ezzel a HZOés a seprőgaratot feltesszük A méhek ezen Idő alatt nak keaerrdve emiatt a türelmetlen magatartás miatt. moru uj fogalommal, Az emberek gázháboru ciietére
való védő berendsekedés«ket készítenek es mlnd-u
teleszíva magukat mézzel, leggyakrabban a keretek
— A B. C. Ssepísmber hónapban Eníl Socor város a polgáraival végig játsza a védekezésnek lehealján csüngenek éa cnendeaon viselkednek. Eg\ik kezünkkel meg fogjuk a keret fülé», másikkal az átelln- a .Dimineaţa" éa .Adaveru " c<mii nagy román újsá- tőségeit. A „béke* polgára nem ia gondol komolyan
Igazgatója egy uj napilapot jelentet meg. Az arra, hogy a m.-ti gyűlölködése egyre veszedelmesebnea alsó sarkát éa egyetlen zökkentéssel a Beprő- gok volt
garatba rázzuk a méheket. A lépen mamdt néhány uj n»p;lip címe: .A. B. C." és független újság, amuly ben éB biztosabban a pusztitó gazok világához vezet.
bogarat megnedvesített lúdtollal söpörjük le és atudósítókat alkalmaz az ország minden réBzéből. Aján- A mai nemzedék már krpo'.t Ízelítőt ebből a ezörnyü
keretet lezárható ládába helyezzük. Izy haladunk to latok: Em. Socor .A. B. C.' Str. Llpscsnl Nr. 5. Bu veszedelemből, amely ellen a sz-reccse az egyetlen
biztos védekezés. Di ugy látszik, nom azippastott el^g
*
vább, mig valamennyi keretünk a ládába nem kerül, cureBti I. címre küldendőd.
— A türelmetlenség jegyében. Fájdalmas haly- mennyiséget ahoz, hogy megbecsülje és szeresse egymelyet akkor bovlszűnk a pergető helyiségbe. A nép
sietve vonni be a költőféBzekbe. Rövid idő múlva tehát zet, amibe jutottunk. Érthetetlen, hogy egy világháború mást, tisztelje egymás kulturáját éa ezzel lefektesse
levesszük a seprőgaratot s feltéve a küszöb deszkát, Bzörnvü megpróbáltatásait ennyire elfelejtette az em- az egyetlen blztoa védekezési alapot minden gyilkoa
lezárhatjuk a kaptárt. Szokás olyan formán 1B meg- ber. H hetetlen, hogy a gyűlölet azitásának ilyen nagy- láz ellen. Már pedig n gáz ellen más védekezés nireB.
ahogyan ma csináljuk azzal a gyűlölettel, amelyszabadítani a kereteket a méhektől, boev a bal kézbe szerű talaja legyen éppen abban a n°mz»dékben, amely Ugy,
lyel
egvmásnak
valóaággal veBZiünkbe rohaveszik BZt éa a jobbal egy erőteljea ütést mérnek a végig Bzenvtdle ezeknek sz Időknek minden borzal- nunk. Ugy látszikrontunk,
a háborua szenvedés nem voit még
másikra. Igaz ngyan, bogy igy még hamarább méb- mát. Hát nem volt elég mind az B szenvedés, amely elég ahoz, hogy a szeretetben megtaláljuk a gázháboru
mentes leaz a keret, de ebben kár is történhetik, a gyűlölet jegyében reánk szakadt 1914 nyarán. Kell legbiztosabb ellenszerét.
még egymást tovább gyötörni.
különösen a gyenge szüzlépeknél.
Adófizetők figyelmébe. Akik adójukat a második
Hord ia talan időben kora reggel vagy este dolgoz- Nam lehet szeretetben meglenni.
f év augusztus 15-lg befizetik, azok öt százalékos
batunk. mikor a méhek vagy még nem, vegy már nem Hogy bol állunk meg, nem tudom. Da hogy a gyűlö- negyedre
adóelengedésben részesülnek.
járnak és akkor ls tanácaOB minden elvett lépet hala- let még soha nem épített, azt az utolsó percekben Is
déktalanul lezárható kerettartó ládába helyeznünk. Hí meg kell értse minden látó embernek.
— • suseni—gyergyonjfalvi iskola ügye.
időnk kimért, reggel és este nem vagyunk képeBek a
kivánt mértékben haladni a munkával, a szükség tor- Legújabban a suseni—gyergyé újfalvi felekezeti labo'a
vénvt bont elvénél fo?va dolgozhatunk napközben ÍB, tulajdonjoga felett Indult meg a vita. Ezen iskola 1921- 1
az „Ajvász" által bérelt gyógyha zárható keretbakkal rendelkezünk. Ezen esetben is ben a tényleges birtoklás megállapításával átkerült a
|
siertár
helyiség és három szoba.
róm.
katb.
egvházkőzség
telekkönyvébe.
Most
tizenkiszedjük egymás után az összes kereteket. Minden
egvesnek behelyezése után lezárjuk a ládát, a kisze- három esztendő eltelte n*án a megyei főügyész eljáCim, a Iclad.óla.lT-atai'baii.
désnél és a lépesméztartó ládába valé helyezésnél rást Indított, hogy az Iskola talajdonjogát a községre
visszaírják.
hasonlóképpen Járva sl.
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— Aa á'laml ontályaorajátAk IV-Ik osstilya huaá«l
— Vagy turista találkozó Balánbányán: eredményei
(1S34 augusztus 1—2) 1,000000 lelt nyert 26350,

angnsxtne 18—19—20-án. P. év angusztáa 18—19—
20-án aa Erdélyi Kárpát Egyesület nagy turista találkozót rendes Balánbányán, ahonnan megtekintik ai
Egyeskő és Gyllkostó csodálatos természeti szépségei!
Is. Erre aa alkalomra sok Idegen érkezik a megyébe.
A turistákat az egyeBÜlet cslkl aloBitálya látja vendé
gül. Balánbányán társas vacsora lese, amelyre a turista egyesDletflnk ezúton ls meghívja B cslkl iurisz
tíka iránt érdeklődő közönségünket.
— Helyreigazítás. A mnlt számunkban meg
emlékestünk arról, hogy a vármegye uj sutét vásárolt Ezen híradásunkat azzal igazítjuk helyre, hogy a
vármegye aa nj autóját n9m 340 ezer, hanem 235 ezer
lejért vásárolta.
— Feljelentés az erdAőrők ellen. A bancu—
bánkfalvl közbirtokosság Igazgatóságának megbízásából Szász Rudolf közbirtokossági jegyzó feljelentést
tett az erdóbivatalnál, hogy az erdőből rendszeresen
lopják a fát, egyben kérte a helyszíni szemle elrendelését Erre megjelent Bzász Rudolf lakásán Dlmea
brigádér és Rusu Spliidon erdőpásztor, akik valóság
gal felelősségre vonták a feljelentés aláíróját, egyben
felszólították, hogy azonnal menjon velük ae erdőre.
A két erőszakoskodó erdőpásztort természetesen Szász
Rudolf kiutasította lakásából, mire azok támadólag léptek fel ellene. A két erdőőr ellen — akik magukat
nagyon találva érezték a feljelentés miatt — magtet
ték a feljelentést most már azért Is, hogy éppen az
ők felügyelete mellett lopják az erdőt.
— Aa állami osatilysorijától közli, hogy a 4 mozgó
jutalom drb-ként 1000000 leié, a lV-lk oszt&ly utolsó hniiaálg sem jött kl éa igy az V-tk oszt&'yban, mely kezdődik
augusztus 28-án ég tart aieptember 26-lg, kérd! feltétlen kisorsolásra.

Kiadó egy emeleti lakás,

500.000 lelt nyert 31888, 300000 lelt nyert 3909, 200 0C0 lelt
azonnal elfogla'ható, Cíürszeredában. a Dóczynyert 30153, 100000 lel' nye tek 5P476, 22707 számok; 50000
lelt nyertek 45594 76587, 69200, 13327 Bzámok, — 10000 lelt
vasűzlettel szemben. Érdek'ődnl lehet Dr. Sándor
nyertek 20999, 15802, 9000 lelt nyertek 69466. 71648 számok.
Gyulánál, a G mn&ziummal pzemben.
7000 leit nyert 18556 5 500 lelt nvertek 9'76, 11853, P332,
15225, 16170, 17577, 17823, 18572, "20905, 48531, 6°657, 71543,
71680 77057, 22586, 24578, 45492 számok. - Ezen kívül még
kisorsolásra ke>ült 2418 különböző nyeremény 25000 lel és
5 500 lej között — K ö z l e m é n y : Az 1000.000 let mozgójutalmak, amelyek a IV-ik oszti'y húzásának befejeztélg nem I
SZESZBŐL KÉSZÜLT
lettek kihúzva, az urnában maradnak az V-lk oszti'y hutására. Abban az esetben, ha ezeknrk akár egy ré9iüket. akár
mind a négyet nem huitik volna kl az V-lk oaztálv hozásainak befejeztélg akkor ezeket a mozgó jutalmakat kötelezően
azon számoknak juttatják, amelyeket erre a oélra még külön
k'hrznak az urnából. (Révész Ernő főelárcsltó közléBe).
nagyban és kicsinyben kapható
— A pénsflgymlnlsatérlum f. év jallus hó 30-in kelt
ecetraktáromban:
126.431 szimu rendeletével megengedte, hogy ez 1930 julius
hó 1 előtt megnyílt hagyitékl illetékek adóbonokkal fizettessenek, tekintet nélkül aira, hogy ezen fenti Idő előtt megnyílt hagyatékok ntin mikor lettek az Illetékek kiróva Eddig
a Bucureşti szállóval átelleLb^o.
"Î
osak az 1929 julius hó l-«je előtt megnyílt hagyatékok utáni
Illetékek voltakfizethetők adóbonokkal.
— Helyreigazítás. A mult számunkban egy hlr keretében arról Írtunk, hogy a oetatnia—osatósz gl községi elöljáróság a hadirokkantakat közmunkára kötelezi. Miután Dr. Egy teljesen felszerelt favágogép eladó
Oţetea Valér főispán ezen híradásunk elolvasása után azonnal1 Intézkedett és meggyőződést szerzett a hlr valódisága féesetleg egy 5 HP erős v i l l a n y lő , megjelent szerkesztőségünkben a oetatula—osatószrgl közm o t o r r a l elcserélném, Botár Qéza,
ségi biró. Egy nyilatkozatot hozott Stnagy rokkant aláírásával, amelyben k'jelentik, hogy őket Boha nem rendi he kl az
Osiksomlyó.
1-3
elöljáróság közmunkára „Ha hozzájárultak a községi ut.k ja
vltiaihoz azt rendelet nélkül s a j i t érdekükből tették" — fejezi
be nyilatkozatát az öt rokkant. Ml szívesen helyreigazítunk.
Nekünk öröm, ha nem forog l°nn ez a Bérelem, amelyet az
ügy érdekességeképpen egy héttel ezelőtt a 'aounk szerkesztőségében, tanuk előtt éppen azon rokkantak pun szóltak,
akiknek a neve a helyreigazító nyilatkozat főhelyén ékeskedik
— Tragikus végi faárverés. A misentea—mindszenti
közbirtokosság fát árverezett, am^yan résztve tek János István és Pál Fereno odavaló lakósok is. Árverés közben, mintán
János István többet ígért a fáért, m nt Pál Fe eno, ez utóbbi
fejszét kapott és János Istvánt ugy fejen vágta a [jjsza fokával, hogy azt élet-halál között kórházba szá'litották. A m'yosan sebesült János István három napja még nem nyerte visszi
eszméletét.

(JYÂRI ÉTEL-ECET

Gál István, Mercurea-Ciuc,

— A d ó v é g r e h a j t á s Armaseni—Henaságon
Felháborító eset tartja Izgalomban Menaság község
lakÓBságát. A napokban özv. Mihály Sándorné menaségl
lakáshoz megérkeztek a végrehajtók. Az özvegyasszony
Ignácz nevü fiival a havason volt szénacsináláara.
Otthon tehát senki nam tartózkodott. Erre a végreSzerkesztői üzenetek.
hajtók a lakájt feltörték, ö tszeazedték a csergét et.
B. B Sepsiszentgyörgy. Cikkét köszönöm. Jövő számunkban
hozzuk.
párnákat éa fehérnemű félét. A párnák között találtak
P. Q. A. Szatmár. írás lt mindenkor szivesen Iátiuk.
eaer lej Sasaekuporgatott pénzt, amelyet a teljesen
is hogy szeretetet h'rdető gondolatait minél gyaklerongyolódott legény csizmájára éa ruhájára gyűjtö- Kérem
rabban juttassa el lapunk olvasó közön.égéhez.
gettek össze. Elvittek mindent, még két szopós borjut
ls az Istállóból. A lakást felforgatták és ugy hagyták
mí>lv áll két lakóház
ott a végrehajtók, mintha betörők pusztítottak volna
3 3 szoba, koryha,
azon végig. A feljelentést megtették a hatalmukkal
kamra és meliAkheiylHegetből. minden elfogadIlyen gyalázatosan visszaélő adóvégrehajtók ellen.
ható árért. — Értekrzoi lehet K tlfás József ipar— A v á r m e g y é b ő l . G irman Slndorné carta—
testületi vendéglővel, Csikszert dáben.
í—
karcfalvt bábaBazonyt, aki Mazei G.íbornén halálosvégli
tiltott műtétet hajtott végra, az UgyéBzség letartóztatta.
Regatul România.
— özv. Guzrán Jinosné 68 éves tomeati—cslkPrimăria
oraşului Mercurea-Ciuc.
ssenttamásl asszonyt a közBég melletti saját búzatáblájában halva találták. Az első feltevÍB az volt, bogy No. 296, 658, 1444, 1826—1934 cons.
megfojtották. A boncolás megállapította, hojy kővel
halantékon ütötték és ezen ütés oVozta halálát, A
nyomozás során letartóztatták a szererc étlenvégü asz
In ziua de 28 August 1934, la ora 10,
ssony fiát, Guzrán Jánost és annek feleeégét, akikkel în faţa comisiei de licitaţie, la Primăria oraşului
régóta harago) viszonyban volt. A vizsgálóbíró előtt Mercurea-Ciuc se va ţine a doua licitaţie publică
beismerte Guzrán János felesége, bogy anyósával a
mezőn összeszólalkozott. A veszekedésből verekedés pentru darea în antrepriză e executării lucrărilor
lett, amelynek során az anyósa egy követ hozzávágott. următoare:
0 ugyanazzal a kővel olyan szerencsétlenül dobta meg
1. Spargerea piatrei în cantitate de cca
anyósát, hogy halántékon érte és ez okozta halálát. 200 m. c. în valoarea estimativă de Lei 13 000.
— Balogh Ferencné 24 éves suseni—gyergyóuj- Timpul de executare va fi 40 zile, garanţia va
falvi asszony aa erdei Baénac-íináláBnál segédkezett fi suma de Lei 650 în numerar sau efecte
férjének. Aa elfáradt asszonyt hazamenet szülési fájdalmak lepték meg. M;re rátaláltak a nagybetegre és de Stat.
2. Prelungirea şi complectarea conductului
hazaszállították, ugy az asszony, mint újszülött gyermeke, meghaltak.
electric în diferite străzi ale oraşului în valoarea
— A Toplita Ciuc—Cslktap'oca község határában estimativă de Lei 16.000. Timpul de executare
fekvő Veress Elek-féle malom bérlőit ismeretlen tet- va fi 30 zile, garanţia va fi suma de 800 Lei
tesek kirabolták. 12 ezer lej kéBzpánzt ls elloptak.
în numerar, sau efecte de Stat.
— A Clceu—CdcBÓ községhez tartozó erdőkben
3. Ridicarea casei servitorilor din curtea
medve garázdálkodik, amely az utóbbi hotrkben az
Primăriei, în valoare estimativă de Lei 12.000.
állatállományban nagy károkat okozott.
— Pál Lijoi és Pál Márta cetatula— c^atószegi Timpul de executare va fi 20 de zile. Garanţia
lakások ciBrj éB istállója leégett. A tüzet gyuj'ogatás va fi suma de Lei 600, în numerar sau efecte
okozta.
de Stat.
— Sava slcu'en!—mtdéfalvl pályafelvigyázó ré4. Executajea diferitelor lucrări şi reparaszeg állapotban tu'yoaan bántalmazta László nevü ţiuni la clădirea Oficiului Poştal în valoarea
vasúti gyakornokot és családját.
estimativă de Lei 20.O00. Timpul de executare
— 2SO OOO l a j t n y e r h e t 50 lejárt, ha sietve
váBárol jfentisorsjegjet, melynek szeptember 9 én va fi 30 zile. Garanţia va fi suma de Lei 1000.
Licitaţia se va ţine conform dispoziţiunilor
lesz a huzáia. Fóalárusitó Lőrincz sorsjegyiroda, Mercurea Cinc.
legei asupra contabilităţii publice şi conform

Eladó épületes belsőség,

Publicaţiune.

— Helyik hölgy akar mir a télen aok pénat ke-

normelor apărute în Monitorul Oficial No. 127—
1931.
Proiectul lucrărilor se poate vedea la serviciul technic al oraşului, între orele oficioase.
Mercurea-Ciuc, la 3 August 1934.
Victor Faroga m. p.,
primar.
Ing. Gh. Gondos m. p.,
fognak altra', akik aemosak klrinoslskodók, habozik, akaratşeful serviciului technic.
nélküli bábok, hanem akik h« egyszer a fejőkbe vették, hogy
resni ? Nagyon helyes az a megá'lepltás, hogy a pénz az ctoán
fekszik, osak nyitott szemmel kell járkálni tudni. Epen Igy
van rengeteg aok hölggyel. Reggeltől estig kétségbeesetten
futkos töri a fejét, hogy miként lehetne valami rkzlsztenclát
teremtenie. Fühöz-fához kapkod, mindenkit tenársért ostromol.
Pedig milyen egyszerű: Tessék kitanulni a modern kozmetikák agy elsőrangú vllágszaklskolában vagy személyesen, vagy
levelesén utján. A aiemélyea tanulás mindenesetre jobb, de
ha misképpen nem megy, megy levelezés utján ls Ezen kiképzések által egyszerre meg íogja találni az ntat, amely biztosan a boldogulás felé vezet. Természetesen oélt csak azok

ik Igazin elsőrangú, modern kosmettkoanók akarnak lenni,
akkor akaratjukat tüzön-vlzen ke>észtül viszik. Ezeknek naon rövid időn belül a kitartások busásan lesz díjazva. Tes[ Ingyenes magyar nyelvű felvilágosításokat kérni a következő elnrtól: WIENER KOSMETIKiTHULE, Wlenl. Sft.-nt-

S

nerstrasse 21.
— Aa autótulajdonosok figyelmébe. A péniQgymlnlaiter 123563 ai. rendelete értelmében az április—jullusl negyedévre esedékes autó-jármüvek után fizetendő «dók, fizetést határideje 1034 anguntus 15-lg meg van hosszabbítva.
Felhívjuk az érdekélteket, hogy ezen határidőn belül rendezulk adótartozásukat, meit ellenkeaó esetben a törvény iltal
•Miit háromssozos bÖntetéit lógják fizetni

S a . v a i a . y i a . " b o r t , főleg az 1933 évi termelésű savanykásizü bort kedvezően megédesíti a

E ^ é p á i t i

"ber-viz;

Kapható vendéglőkben és füszerüzletekben.
Főraktár: P o t o t z k y Josaef Csíkszereda.
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Minden alkalomra Ir-gjobbb ífc
élelm'Bzer a REN DI fale { I
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ELSŐRENDŰ TÉLI SZALÁMI.

J )Bág és minőség tskintatébaa kifogástalan.
==

« Kapható: a RENDI-féle üzletben
Ceikszeredá'baii.
ti
Ugyanott: erdélyi juhturó,
ti
finom felvágottak, paprikáé
ti
és fűstölt csemege szalonna »
ti
&
ti Viazonteladóknak és sonka bő valasztákban. *
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nagy árengedményt

6 -

&

I
I

Háló, ebédlő és iroda berendezések
a legegysserübbtól a
legfinomabb kivitelig
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beaaereshetők:

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

MODELL KALAPOK
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tlz naponkent nj formák oloaö
árban, m.«rt«Mlza.tia.*t<Slc
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VENCZEL T A N Á R N É N Á L

U

Ugyanott kéizülnek míndeanamü nói kalapok aiadrenda
anyag hoaiaadáaával. Kalaptk
átalakítása a legrövidebb Idő alatt.

Csiksiereda, I. C. Bratlann (Qimná•iTun)-uooa IU. sa., a Bórház köaelébam.

