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Ügyeljünk a nevelésre. 
Az uj Iskolaév elején lemét aggodalommal tekln 

tllnk a bizonytalan jövőbe. Mir toi mindent átéltünk 
a a megpróbáltatások súlyosság i ctüggeazt bennünket. 
Ml tudatéban vagyunk köteleaségteljesitésünk nagy 
fontosságának.  Tadju'í mit jelent a kenyeret, ruhát 
a tandijat verltékea munkával előteremteni. Döbbenet-
tel a egyszersmind megihletődve állunk meg faladatunk 
nagysága e:őtt. Jövőbe révedező tekintetünk előtt áll 
a titkok hét pecsétjével őrzött jövendő, amelyért most 
szállunk harcba a velünk mostanában oly mostohán 
bánó végzettel. 

A modern kultúrember jóleső érzéssel szeretné 
látni, hogy azédületea Iramban hogyan halad a technika 
csodálatraméltó vívmányainak segítségével a boldogság 
fdé.  Fantasztikus álmai lépésről-lépiBra megvalósultak 
vagy pedig a megvalósulás felé  közelednek A technika 
lehetetlenségeket legyőző előre törtetésevei a a halxdáB 
ígéretével megbabonázta az emberek lelkét. Eddig 
Foha sem Bejtett távlatod nyíltak m"g az ember kutató 
tekintete előtt Gondolatai a villámok gyorsaságával 
varaenyeznek. A világűrben kóválygó hatalmas égi 
testeket csillagokká porlasztotta B zseniális számításai-
val olyan biztosan jár közöttük, mintha az a sok ezer 
és milliónyi fényév,  ameiy őt azoktól elválasztja a 
valóságban nem 1B létezne s caak a fantázia  meréaz 
szüleménye volna. Ernyedetlen kitartáBaal kutatja a 
titokzatos csillagos eget B a sejtelmes tenger-mélysé-
get. A haladás fáklyáját  a kultura elszánt bősei ma-
gasra tűzték, hogy fénye  mindent beragyogjon. 

Századuik emberi mérhetetlen nagy tudása elle-
nére mégis boldogtalan. Látja, bogy a föld  különösen 
az utóbbi időben rekord termést hozott. Megelégedés-
Bei tapasztass, bogy számtalan napilap, folyóirat,  könyv 
éa konferencia  mind az ő békéjével éa életszintjének 
emelésével foglalkozik.  S mégla csalódottan és kiáb-
rándulva állapitja meg, hogy Bemmiféle  jatu'ás nem 
észlelhető. 

Ilyenkor aztán fölteszi  a kérdést, amelyre fele-
letet ia vár. Vájjon a tudomány került e zEúkuccába, 
vatry a techiika magaaan ivelő, vllégitó lángja csalfa 
lidércfény?  Avagy az <i sok toldogaágot ígérő ember 
tévedett végzetesen? Korántsem. 

Bár sok divatos és hnngedó modern világnézet 
3 bipotbezisnk egész sorozatán épü't fel,  ez még nem 
jelenti azt, hogy a tudomány végérvényesen tóvedeti 
v hogy ne volna tudomány, amelv a helyes u'on ha'ad 
A technika Bziportáró fénnyel  égő fáklyájár.sk  világi-
tasa sem Irreális. Azonban akik csak kizárólag ezek 
elhaladásától telték fügaővé  az emberek sorsának 
jobbrafirduláaát,  végzotraen tévrd'ek. 

Az embernek vágyai a föld  határata tu'iépTiek 
s egész-n az égig érnek. A tud a hatírAn az cxákt 
tudomány megszűnik a f.»  d rang a hit világa. S a 
tudománynak oiy szoroi kapcsolatban kell lenni a hit-
tel, mint a láncszemeknek. A lapaBzttlat rcutatji, hhbn 
minden műveltség, vallásos bit nélkül a frld  törvény-
nyel körülbástyázott rabló botvárok szabad prédájává 
válik. A földi  hatalmazok túlkapásait, mohó élvezet-
vágyát a határtalan ptiffjszkedéaeit  legalább id.üg-óráig 
mi tudná megfekezni.  Ahol a hit hiányzik, ott a föl-
det ellepi az önző éB anyagias goadoltozáru emberek 
végeláthatatlan sora, akik ideiglenes javakat hsj-zol-
nak a földi  örömök után sóvárognak, akiknek nom fáj 
mások nyomora, azenvedése és fájdalma.  nekik min-
denek felett  a haszon, a profit,  a p taz, amely számukra 
az egyetlen érvényesülési lehetőség. 

A vallásos hitnek kell elfoglalnia  az őt megillető 
helyet az egyes ember, a család a a táraadaiom éle 
táben, bogy végre-valahára helyre billenjen az a ki-
zökkentett egyentuly, &m*ly mi Ilók békéjének B mele-
gedésének volt az alapja. H» azonban ez még sokáig 
késik a kháoaz mindent elnyel s a fékevesztett  indu-
latok és szenvedélyek forradalmak  véres szekerén ro-
bognak végig a világon. 

A korszellem, mely Bok ember lelket fogva  tartja 
kicsinységnek B elavult dolognak tűnteti föl  nz iskolá-
ban a hittan tanítást. Szeretné az iskola falai  közül 
BzámOznl még azt a két utolsó órára hagyott hittat 
órát ls. A felsőbb  Iskolában már a növendékek Bzsbad 
tetszésére van bízva a hittan tanulás. A gyermek lelke 
valahogy hajlamosabb a roBszra, mint a jóra s ne 
oodálkoíiunk, hogy a könnyebbséget válatztja. Fogé 
kony lelke caztöasz. rüleg fel  az ürestég ől s te'itkizni 
vágyik tcdáasal. A tudás azonhen csak fél  embert ne-
ve!. Az ilyen embernek lelki egyenau'ya megbillen. A 
hit helyét elfoglalja  a babona s durva bAivánvimádás, 
a szeretet helyét a gyűlölet a az önlntenit'-a Eaeknek 
r.ztán azükségNztrű következménye a duh;>j'udó s tul-
fdtött  sovinizmus. Ennek lángtengerében aztán főlég 
minden megértéa, szeretet, jóaág. 

Előszeretettel emlegetik az emberek, hogy min-
den nép I»ten virágos kertjében egy-egy kü'önféle  vi-

rág. Minthogy minden virágnak van valami kűlcnös 
s-íjátsig4, szépiége, sala», ritkaság», i.lata ami krd?,;ltié 
t sil, ugy minden'k cí pn .k van valami jó tulajdonsága, 
amiért Iiten az Ő gyönycrü kertjében gondos kézzel 
ápolja. 

Végzetes tévedésben leledznek azok, akik azl 
iiÍBZik, hogy a ml népünk befejezte  kultur mlBBzióját. 
A lét txistenciálához a élni akarásához, elég jogcím 
az, bogy Isten tiz évKzázsdon keresztül gyönyörű virá-
gos kertjeben annyi vibar s megpróbáltatás közt óvta, 
védte. A zivatarok a tihirok ha le la törték most a 
béke B fejlődés  napjaiban a Mindenható szent akarata 
szerint aktrja ismét célkiiüzeaelt megvalósítani. 

A mult tévedéseinek jóvátétele B a boldog jövendő 
utáni tpskedéa hőst kell avasson mindenikünkből. Ki-
csinyes szempontok most nem jöhetnek azámitásba. A 
jövendő kapuit döngetjük, bebocsátást kérünk, de mert 
tudjuk, hogy nem csuszó-má?zó a nádszál emberekre, 
hanem geriucea éa tántor.thBtatlan emberitlténokra lesz 
felépítve  a kialakuló uj világrendje B ilyenekké akar-
juk nevelni gyermekeinket ls. A cél nagy, fölségl 
és szent, áldozatkészségre, kitartásra buzdítsuk egymást. 
Minden törakvéBÜnk oda irányuljon, hogy megszilár-
duljon vallásos világnézetűnk éB fefogéeunk  z ezt az 
őseinktől örökölt drAga örökséget adjuk át egészen 
csorbítatlanul a jövő nemzedéknek. Gondos eztmmol 
őrködjünk, hogy erre neveljen az iskoia gyermeket éa 
felnőttet  egyaránt. 

P. Gibor Anasztáz, 0. F. M. 

Közérdekű közlemények. 
Dr. Pal Qábor országgyűlési  képviselő  az 

alábbiak  síires  közlését  kéri: 
1. A román államvasutak  vezérigazgatója,  az 

Országos Magyar  Párt  elnöke,  Oróf  Bethlen György 
előtt,  Bucuresti-ben, folyó  hó első  napjaiban a leg-
határozottabb  Ígéreteket  tette  arrra nézve, hogy 
íelfűggetzti  a magyar vasutasoknak  szolgálatból 
való elbocsátására  kiadott  rendelkezéseket,  mely 
kijelentések  az ügy kedvező  megoldására  reményt 
nyújtottak.  A határozott  ígéretek  dacára azonban 
nemcsak a felfüggesztések  iránt nem intézkedett, 
hanem azóta még olyan vasutasok  is boosáttattak 
el a szolgálatból,  kik  előbb  semmiféle  rendelkezé-
seket  nem kaptak. 

Az elbocsátott  vasutasok  ez állásuk  elvesz 
tését  tartalmazó  intézkedések  ellen  a Monitorul 
Otícial  1925 évi december  29 iki  284. számában 
kihirdetett  törvény rendelkezései  szerint har-
minc napon belül  kontencios  panasszal fordul-
hatnak  a kir.  Táblához.  E panasz tartalmára 
és alaki  kellékeire  nézve az érdeklődőknek 
bármikor  felvilágosításokat  nyújtok.  — A fe-
gyelmi bizottságok  határozatai  ellen szintén 
érdekűkben  áll  felebbezéseket  benyújtani a 
határozat  kihirdetésétől  számított  tiz napon 
belül.  E felebbezések  tartalmára  ós formaisá-
gára nézve is adok  felvilágosításokat. 

2. Szeptember  bó frén  véglegesen  lejár az a 
határidő,  ameddig  még kérni  lehet  a badinyug-
dijak  megállapítását  és folyósítását  mindazon  rok-
kantak  és hadiözvegyek  részéről,  akik  nyugdijat 
még nem kapnak.  A Monitorul  OScial  1932 évi 
szeptember 10-ikí  212 számában kihirdetett  tör-
vény 33. cikke  értelmében  csak azok tarthatnak 
számot utólagos  nyugdíj  megállapításra,  akik  iga-
zolni tudják,  hogy 1930 évi julius bó 15. napja 
előtt  a román állam valamely hatóságához Írásbeli 
kérvényt  nyújtottak  be jogaik  elismerése iránt. 

3 Az uj rokkant  törvényben foglalt  rendéI-
kezétek  részletes  ismertetése  céljából  Gheorgheni 
Gyergyószentmiklóson  az Ipartestület  helyiségében 
1934 évi augusztus bó 26-án, vasárnap délután 
2 órakor, 

Aferourea-Ciucon—  Csíkszeredán  pidig  a köz-
birtokossági  székházban  1934 évi augusztus 29 én, 
szerdán  délelőtt  10 órakor  előadást  tartok,  melyre 
az érdekelteket  ezennel meghívom. 

M.-Ciuc—Csíkszereda,  1934 augusztus 21. 
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Lőrincz sorsjegy iroda, Mercurea-Oiuo. 
Mindenki próbálja meg aaerenoséjét. 6 -

Fontos tudnivalók: az iskolai beiratkozásokra. 
Az elemi iskolai  beiratások  ügyében Pai Gá-

bor orsz. képviselő a következők közluaét kéri: 
1. Az 1924 évi áliami elami iskolai törvény 19-lk 

cikke ertdlmeben azon szülők, akik gyermekeiket nem 
áliami iskolában, hanem valamely magániskolában (a 
hitva lásos iskolák ia id eértendők) akarják Ucittatni, 
kötetesek az aliami iskola Igazgatójához szeptember 
1—10 napja közölt iráibeli n>iJatko2atot btf>dn  ÓH 
abban megjelölni azt az iskolát, amelybe gyermeküket 
beiratni szándékoznák. A magániskola bármely osz-
tályába beiratkozó gyermek Bzülője a fenntl  jelentke-
zést minden évban meglBmótelni köteles. 

2. Az állami Iskolák igazgatóihoz benyújtandó 
nyilatkozatok a közokt. minisztérium 126 701/1929 
számú rendelete értelmében b6lyegmen'.eEek. 

3 Az előző iskolai években némely állami iskola 
igazgatója nem fogadta  el az anya által sláirt Írásbeli 
nyilatkozatot, hanem az apa aláírását tia Bzamélyes 
megjeleaéaet követelte. Ez teljesen jogtalan eljárás, 
mert a törvény nem teáz különbséget a szülők között 
éB nem teszi kötelezővé a szülő BZ6mélypE mogj?T*né-
aél Ennek folytán  a azüiő postás ajánlva is beküld-
heti nyilatkozatát, ami lehetővé teszi annak igazolását, 
hogy a nyilatkozatot beadta. 

4 Az állami iakolák igazgatói különösen az előző 
iskolai évben való beiratások alkalmával teUzés sze-
rint tagadták meg a szülők jelentkezeaének, illetve 
nyilatkozatának elfogadását  oiy módon, bogy a nyilat-
kozat benyújtásának igazolására szo:g;.ió dovads-t cem 
adtáz ki, ennek hiány&ban pedig a hitvalllsoK i ao ák 
igazgatói a ta&u'ók felvételét  es anjat^ryvbe való 
bejagyzeset nem eszközölték. Ezzel Bzemben reá kell 
uiu'.aiaom brra, hogy a dovada megtagadása a hit-
vailaaos iskolába való fölvételt  n.m hiúsíthatja mag. 
Sjminifele  törvény vagy rondolut nem irjvt elő, hogy 
hitvalláson iskolába caak oly gyermek vehető fel,  uki-
nck szülője az állami iskola Igazgatója által klállivo t̂ 
dovada-t mutat fel.  A törvény sz-irint a szii ő szeps. 
1—10 között az állami iekola igazgatója áital kiállí-
tott dovadit mutat fel.  A törvény szerint e szülő í>'. p(. 
1—10 között az állami iskolaigazgatójához az irásbeii 
nyilatkozat benyújtására köteles ÓB azt, hogy ezen 
köielezottBégénbk eleget tett, igazolni t irtozik a hil-
valtáBos iskolába vaio beiratáB alkaimava!. HÍ tehát 
az állami iskola igazgatója nem ed dov&da-t, ugy a 
szüió postai f-jlado  vovénnyel vagy 2 tanú írásbeli 
nyilatkozatával is igazolhatja, hogy ekget tett törvé-
nyes fötelizettsegénefe. 

5. Az 1925. évi magánoktatási törvény 35. cikke 
értelmében üiaganiíloialba f^ivehttők  mirdazon tf.ru-
Ioí;, akiknek anyanyt-lvo azonoa az is'<ro:H tunitáni 
uyelvévid. S^m nev, sem pedig valiás nsm i 'h jţ irán.v-
hdó, hjct'űi cdak sz anyanyelv, mely utóbbira r.ezva 
csr.k a hzü ói nyilatkozat voendő ieVictotbe. Minden 
olyan íntezkedes ellen, mely a törvényben r.i;.to^i,utt 
logot c orbtiani akarja, a kir. Táblához b :.nujtand0 
couU'.ncios p^nasznuk van helye azon sznbí.'jok sze-
rint, mulyatet a Mon. Oficial  1925 >)vldecL>m jer23-iki 
számában kihirdetett törvony tsrta.maz. 

6. Az 1924 évi állami itikolüi törvény 19. cikke 
szerint a szülő a fenntebb  megjelölt eljárás utáu gyer-
mekét beírathat .az álism által eiismert bármely 
magániskolább' vagyis nemcsak lakóh.-lyén, h^nem 
riárhoi az országban. A törvei y e világos r.'ndelko-
zéHe eliunere az á'laml tanfrlügy<*'ő.<ég  a Csit ez nt-
györgyön lakó nzülők gyermekeit az előző i-tolbi év-
aea kin tuni akarta a azomszéd éa teljesen ös::zB-püIt 
Btnkfalva  község róm. ka^h. iskolájából. Eí az intéz-
kedés indo'-:oláaíui az 1924 évi áüami iskoWi törvény 
regulAmea<jsnek azon recdúlkezéaére hivatkozott, hogy 
„minden gyermeknek a községében levő valamelyik 
l^koláb* kall beiratkoznia". E szabály azonban CĴ k 
azon gy rmwkokr-j vonatkozik, akik állami iskolaba 
járnak. Minden politikai közBég ugyanis törvény alap-
ján viselni köteiBB az állami iskola dologi kiadásait, 
amelyek lényegesen megnövekednének, ha maa köz-
ségbeli gyermekek ia tömegesan beirattoznánek. Ez rt 
köti ki az em!itett regulament, hogy gyermekek más 
községbell állami iakolaba csak engedéllyel vehetők 
tel, de ez nem érinti a szülőnek a magániskola szabad 
választására vonatkozó jogát. 

M-rcuraa-Ciuc—Csikszert-da, 1934 r:uz. 24. 

S a v a n y u "bor t , főleg  sz 1933 ivi tt rme-
IAKÜ sa< aQykásizü bort kedvezően megód••BÍIÍ 

K é p á L t i l o c r T r i z 
Kapható vendéglőkben és fü?zerüz!etokben.  n 
Főraktár: Pototzky József  CsikHZírnda. J, 
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Kezdődik a 
Milliók játéka! 
Jöjjön velünk! 
Nyerni Fog! 

188.000.000 az 
C s i k i i n t é z ő s é g : 

Lörincz József  Mercurea-Ciuc—Csíkszereda. £ 

A radnóti uj f öldmives-iskola 
í r t a ; Bartha Balázs. 

A „Calki Lapok' legutóbbi folyó  évi augusztus 
hó 5 én megjelent 32-lkl számából örömmel olvassuk, 
hogy aa erdélyi róm. kath. egyházmegyei tanáca folyó 
évi október hó 16-ikével a kezeléBe alatt álló radnóti 
meaógaidaaági birtokon földmlvea-lakolát  állit fel,  azon 
14—30 évea, román állampolgárságú éa magyar anya-
nyelvű egyének réaaére, akiknek vagy szüleiknek leg-
alább kettő kataaatrálla hold meaőgaadaaáguk van B 
akik legalább négy elemi Iskolát végestek. 

Ebben aa uj iBkolában BI elméleti tanítás folyó 
évi október hó 15-én kezdődik ÓB április hó 15 én 
fejeződik  be. A nyári (gyakorlati) félévet  a tanulók 
gazdasági munkákkal töltik el, a szaktanárok Irányí-
tása mellett 

A hirdetmény hangsúlyozza, bogy a tanulók saját 
szokott egyszeri! ruhájukban végzik az előirt munkát, 
továbbá kiemeli, hogy aa Iskola nem gazdatiszteket, 
hanem falusi  kisgazdákat akar nevelni. 

Ninca Bzéles ez országban egyetlen magyar em-
ember, aki a fenti  hírt örömmel ne olvasná, különösen 
mostanában, midőn tele van a levegő panasszal, hogy 
saelleml pályákon nagy a túltermelés, nincs biztosítva 
aa ifjúság  jövője és megélhetése. 

Éa még e lap 1932 évi 34-lk számában ,A föld 
mivelő  nép művelődésének  eszközei  és a tanuló 
ifjúság  elhelyezkedésének  lehetőségei'  cimli cik-
kemben nyomatékoaan felhivtam  ugy a földmiveló, 
mint a tanuló ifjúság  figyelmét  a gazdasági kérdesek 
fontosaágára  B a gazdasági tudás mai nagy jelentő-
ségére és arra, hogy lehetővé kell tenni lehetőleg 
minden faluból  minél több földmlveíő  ifjúnak  földmives-
lBkolákbsn való taníttatását. Ezekben l. g'öbb aikalom 
nyílik a bel térj esebb gazdálkodás tudományának elsajá-
tításához. 

A gazdasági tudás BzUkségét azért hangsúlyoz-
tam akkor la éa most la, mert BajnoBBn kell bevalla-
nunk, hogy ná'unk főképpen  Csikmegyében az okszerű, 
Intenzív gazdálkodásnak kevés követője van. Ennek 
padig legfőbb  oka abban rejlik, bogy a földmiveló 
közönség az okszerűbb földmiveltshez  szükséges ki-
képzésben nem réBzeBŰlt. Ennek legfőbb  bizonyítékául 
caak azt hozom fal,  hogy Tusnád község, az én szülő-
falum  tisztán földmlvelésbői  élő lakóxsággal 56 év aiatt 
caak 2 ifjút  küldött fö'dmives  iskolába kiképzéB végett. 
De ezektől Bem tanulhatott sokat, mert egyik ifjú  a 
háború kezdetén hőai halált halt, a másik ÍB korán 
elhunyt. A tanultság hiánya sajnos meg is látszik, 
főkép  a ma 1b uralkodó ugar rendszer fantartásán.  A 
A mi kis székely gazdánk minden áron sok földet  akar, 
a földet  bármily áldozat árán megszerzi s azután a 
drágán szerzett földnek  legalább '/• ad réaaét, BokBzor 
felét  is, minden évben ugarnak heverteti. Pedig ok-
szerű gazdálkodás me'lett egy jó gazda 5 hold földön 
termel annyit, olyan jó és tiazta gabonát, mint a másik 
ugarrendszerrel gazdálkodó gazda 10 ho'don. 

Ugy tudom, hogy a többi székely közeégek lakós-
Bága sem karolta fel  nagyon a földmlves  iskolákat. A 
azéhelységnek ezt a hanyagságát a háború előtti vi-
szonyok Bem indokolják, a mostani állapo'ok meg 
egyenesen kényszerítik a Bzékelységet, hogy minden 
Igyekezetével tanulj t. meg az okszererü gazdálkodást, 
mert a jövő boldogulásának legelső sorban ez az eltpja. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
A tannenbergi csata. 

ii. 
A német hadsereg. 

Azt az európai feszültséget,  mely a háború kitörése 
előtt ráiekiidt kontinensünkre, s amelyben Princip Gavrilo 
revol er lövése Serajevóban csak pontot tett a már régen 
levegőben lógó háborúra, ezt a nehéz légkört csak RZ ango-
lok és németek együttes fellépése  akadályozhatta volna meg. 
Az oroszok már tavasszal várták a leszámolást Ausztria— 
Magyarországgal, a Balkán kérdés miatt. A pánszláv eszme, 
melynek balkáni pillére Szerbia volt, nem tudott megbarát-
kozni azzal a gondolattal, hogy nagyhatalmi súlyánál fogva 
a bécsi Ballhausplatz lokalizálja a tüztészket és teremtse a 
rendet az oroszok testvér népeinél. 

A németek azt is tudták, hogy Angliának a háborúba 
való belépésével blokálva lesznek és a tengeren túlról nyers-
anyag behozatalra vajmi kevésre számithatnak, mert Anglia 
tengeri haderejével minden hajót ellenőriz. Nyersanyag nél-
kül pedig a háború hosszú ideig nem folytatható  és elvész. 

Gyors döntésre kellett tehát törekedni, mely nem volt 
elérhető a francia  határon kiépített várerőd rendszer fran-
tális megtámadásával. Igy következett be Belgium semle-
gességének megsértése. A történelem hivatott eldönteni, 
hogy a szorult helyzetben levő németek helyébe, más nem-
zet hogyan cselekedett volna. A döntést tehát a francia 
tronton kellett provokálni és ezért a németek haderejüknek 
színe javát ide összpontosítottak. 

Az O. H. L. az Oberste Heeresleítuug a Itajna mel-
lett Coblenzben volt, ahol II. Vilmos császár mellett Hel-
muth von Molţke a nagyvezérkar főnöke  irányította a had-
müveleteket. O volt a nagy Holtkének unokája, de ennek 
erényei nélkül. Moltke tétovázó, bizonytalan, beteges /s 
pesszimista természetű volt, nem olyan, mint Schlieffen,  aki 
1891—1906-ig volt a vezérkar főnöke  és aki zseniális tu-
dásával a hadi tudomány örök érvényű teóriáit dolgozta ki 
a német hadsereg részére. A „doppelseitige Umfassung" 
mestere hiányzott most, mert 1913-ban meghalt 

Moltke többek között ilyen parancsokat adott ki: „Föl-
tatlen offenzívába  kell átmennie, de hadserege existenciáját 
nem szabad kockára tenni, vagy a saját megítélése szerint 
kell oaelekednie", vagy, .hogy a támadó mozdulat keresz-

Ma már tudás nélkül jól és eredményesen gaz-
dálkodni nam lehat. Ezért kell a székely szülőknek 
megragadni ezt a kedvező alkalmat, hogy folyó  évi 
október hó 15-ikével küldje tömegesen megfelelő  korú, 
14 éveBtól kezdve gyermekeit az uj radnóti foldmiven-
iskolába, ahol saját kis gazdasaguk vezetésére meg-
felelő  gyakorlati os elméleti klkepzésben részegülnek. 

Az ilyen kiképzett kis gazdáKnak a páldáján aztán 
néhány év alatt megtanulja a falu  lakósaágn a halye* 
gazdálkodás módját, előbbre jut az okHx rübb mező-
gazdasági termelesben és mezőgazdasági tudományban. 
Ez pedig a székelység jobb jötőjenek éB jobb meg-
élhetésének elengedhetlen feltétele. 

Ad 30-1934. 
W/V. 

Felára utazási kedvezmény -
a budapesti Mezípdasági Kiállításra. 

Országos Mezőgazdasági Termény éa GyUmö'cd-
kiállitás lesz Bzeptember hó 29-.Ó1 október hó 8 ig 
BudapeBten. 

Magyarország mezőgazdasága szakszerű csopor-
tosításban es érdekes összeállításban mutatja be mind-
azt amit termel. I yen arányú Mezőgazdasági Kiállítás 
még nem volt Magyarországon, éppen azért nagy ér-
deklődésre tarthat ez számot. A magyar vasúti éB 
hajózási vállalatok a szeptember 29-tól október 8-ig 
Budapeaten tartandó Orazágos MazőgazdaBági K'állitáe 
alkalmával felaru  kedvezményt adnak az utasoknak. 
A kereskedők és importőrök úgyszólván órák alatt 
tájékozódhatnak, hogy hol, mit, mennyiért és milyen 
minőségben kaphatnak. — A Mezőgazdasági Kiállítás 
exportirodája padig a legnagyobb előzékenységgel áll 
rendelkezésre, hogy a vásárlásokat lebonyolíthassa. A 
Budapestre utazó külföldiek  a szükséges valutát leg-
elónyÖBebben ugy aztrezheiik be, ba vagy orazagukban 

tül vihető-e, azt az összhelyzet szabja meg". Szóval bizony-
talanság. Ezzel szemben Schlieffen  azt mondotta volna : „Ne-
héz, de szép feladatot  kell megoldauia, ne nézzen hátra, csak 
a győzelem lebegjen szeme előtt. Ha ilyen körülmények kö-
zött se kedvezne a hadiszerencse, akkor a felelősséget  én 
viselem". 

A 8-lk német hadsereg. 
A Keletporoszországba bevonulni készülő két orosz 

hadsereggel szemben ez a hadsereg vette tel a küzdelmet. 
A 8-ik német hadseregnek parancsnoka von Prittwitz 

und Gatfron  vezérezredes volt, aki mint dauzigi hadsereg 
felügyelő  gróf  Waldersee ezredessel, mint vezérkari főnöké-
vel irányította a hadműveleteket. Prittwitz, békében nem 
igen adta tanújelét stratégiai képességeinek, de iskolázott-
sága, valamint személyes összeköttetéseinél togva őt szemel-
ték ki a keletporosz haderők parancsnokának. A tábornoki 
karban nem volt népszerű nyerseségénél lógva. Ezzel szem-
ben Waldersee nyugodt, kiválasztott vezérkari volt. 

Prittwitz-uek az oroszod feltartóztatására  4 gyalog 
hadtest és 1 iovas hadosztály állott rendelkezés're. Az 
arány tehát H:4 gyalogos hadtest, illetőleg 8:1 lovas had-
osztály volt az oroszok javára. 

Keletporoszországnak a határ hossza a Balti tengertől 
az orosz határ inentén a Visztuláig kb. 500 kim. Ha ez a 
hosszúság meg is rövidült az által, hogy az oroszok kez-
detben benyomultak, mégis egy hadtest részére nem kisebb 
terep szakasz adatott, mint Mercurea-Cíuc-tól—Brasov-ig. 

A gyalogos hadtestek igy vonultak fel  északról délre 
I— I. tartalék, XX., XVII., 1 lovas hadosztály Brecht pa-
rancsnoksága alatt. 

AZ I. hadtest, melynek kikelett togja Rennenkampt 
támadásait. Francois tábornok irányította. Francois békében 
Königsbergben állomásozott éB ezzel az egy hadtesttévei 
akarta megállítani az 1 orosz hadsereget. Kemény katona 
volt, aki nem akart német területen oroszt látni és még 
stratégiai szempontból sem akart engedelmeskedni a Marien-
burgban székelő Prittwitznek, amikor visszavonulást rendelt 
el. Az I. tartalék hadtestnek Below tábornok volt a pa-
rancsnoka. 

A XX-ik hadtest fölött  Scholtz tüzér tábornok pa-
rancsnokolt, akinek a vitézsége ia győzelmi tudata, valamint 
elszánt ellenállása tette lehetővé Hindenburg—Ludendorf 
részére, hogy Tannenbergnél az áttörés sikerülhetett. Ha az 
ő 100 kim, hosszú frontja  mag inog azon idő alatt, mig 

váaárolnak pengő csekket vagy pedig Budapesten 
veszik azt meg. A kiállítás területén a vezető pénz-
intézetek kirendeltséget állítanak fel.  ahol ezek a valuta 
vásárlások illetve átváltátok a legelőnjösebbm bonyo-
líthatók le. — A kiállításra való utazáBl kedvezmény 
igénybevétele Igazolvánnyal történik, rreljnek ára 
3 pengő, ill< tve megfelelő  ellenértékű külföldi  valuta, 
kapha'ók az öeBzea menetjegy-irodákban. 

A magyar föld  terményei Ízben, zamatban, szín-
ben, mlnőaégben elsőranguak, a kiállitáB pedig még a 
laikm kr'zönségnek Is szórakoztató lesz A retdezőfég 
Budapesten a Ftí'dmivel> stigyi Minisztériumban, V., 
KoBRUth L jos tér 11 működik és bárkinek a legna-
gyobb készséggel áll rendelkezésére felvilágosításokkal. 

Ne mulassza el senki ezt a kedvező alka'mat, 
amikor féláron  utazhat Budapestre éa megnézhet egy 
különlegesen sz'p kiállítást éB élvezheti a kies fek-
vésű fővárosban  a páratlsn szépségű őszt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Elbooaátot tak 24 oaikl vasu tas t Bzep-

tember l-re 24 madéfalvl  vasutas kBpta meg az elbo-
caájtását, akiket a nyelvvizsgával tettek uccira. Csa-
ládos, munkás emberek váltak egyik napról a másikra 
földönfutóvá,  minden nyugdíj, minden végkielégítés 
nélkül. Hová fo;  ez a helyzet vezetni, c*ak a jó Iíten 
tudná megmondani. Ez a nemzedék, amely a sorától 
a legszörnyűbb megpróbáltatások id-ját fogta  11, csak 
azt látja biztosan, hogy nem jól van igy, ahogy van. 

Az élethez egjfoimán  joga van ez ország minden pol-
gárának, mert egy országot boldoggá éa naggyá csak 
az összesség jóléte tehet. O.t, ahol minden tevékeny-
ség abban merül ki, hogy a másikat lehetetlenné tegye, 
milliók válnék elégedetlen, nyugtalan tömegekké és 
sodródnak kiszámíthatatlan utakra. Ez pedig nem lebet 
célja semmiféle  államvezetésnek. 

Hindenburg 3 nap alatt az átcsoportosítást végezte akkor 
ma nem írhatnánk Tanuenbergről. 

A XVII-ik hadtesttel a határt a Visztuláig Jlackenzen 
védte. Ez a hadtest Samsonov túlnyomó ereje miatt uagy 
veszteséget szenvedett. (Folyt, köv.) H.  V. 

E e l o t f e l é . 
Váozy Péter barátomnak, aki látta 
az Asök titokzatos birodalmát. 

Tegnap sokáig bámu'Um a mappát: 
a szelíd, szineB ismerői mezőt. 
Keleten jártam, ahol birtokunk volt 
valamikor, tán ezer év előtt. 
Péter, a régi birtokunkban jártam. 
Igen.. . én otthon voltam egy nsp'g. 
Azóta bennem változott világ van 
a bennem a régi uraság lakik. 

Oitho:i voltam. Mert ez nem otthonom már. 
Nam érzem itt Bebogy se jól magam. 
Órákhopszat magamban üldögélek, 
mint akinek mindig napnyugta van. 
Sosem érzett nosztalgiákban élek. 
A bor nem jó, a kanvér nem meleg. 
Ha kérdnek, mi kell? — Mondom semmi, Bemml... 
Csak egy — a fényes  napd'riis kelet. 

Hlaaen, emlékezz, — mi nem itt születtünk. 
Itt nincBen más, csak gáz, füst  és korom. 
Jó égi Erre a földre,  hogy jöhettünk. 
Eltévedtünk talán egy alkonyon, 
mint Azov partján régi bus elődök, 
vagy asszonyos vágy nyugtot nem hagyott. 
Igen . . . látni kell a régi mezőket, 
a pusztát, bol ősünk vadászgatott. 

Péter — hazamenni I H dd el, a mappán 
szinte csaltak az elhagyott mezők 
S az Ismerős tájak, melyekben laktam 
valamikor, tán ezer év előtt. 
Eraztem vesztett völgyek illatárját, 
rám hallott régi asszonyok haja. 
Miket még kelet adott, hogy szeressem... 
Egy ős-vágy  égetett: — hasa, hasal 

Holló  Ernő. 
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folyó  hó 28 án, kedden kendik kiűzetni. 

^ ™ i ? . 1 , ! t e r »87 in té i el ósi saékely 
ü'í . L , : Madaras köaségben • mult évi Iskolai 
beiratkozások alkalmával az állami tanító ősi Baékely 
családokat egyszerűen románoknak mlnŐBitett s kifo-
gást emelt a róm. katb. bltvallásoB iskolába való be-
írásuk ellen. Ez az Intézkedés döntés végett Anghe-
lescu közoktatásügyi miniszter elejébe került, aki 
minden Indokolás nélkül belyben hagyta BZ intézkedést. 
Ezen keresztül előreveti árnyékát azon eljárás, 
amely a szeptemberi beiratásoknál bizonyára az Idén 
sem fog  elmaradni. 
„ „ " f  katholtena nagygyűlés ma t i kedvesménye. A 
ÍL? - , . 'B"*»'?8*»» a T.rgu-Sîcueso (Kézdtvásá-helyen) 
1934 évi szeptember 1. és 2-in megtartandó katolikns nagy-
gyűlés résztvevőnek 50 százalékos vasatl kedvezményt adott. 
A katollkns n.gygyülés résztvevAl ezt a kedvezményt a kO-
retkrzű módon vehet k Igénybe: Egész jegyet kell váltani az 
lndolai helyétől a nagygyűlés helyéig és a jegyet mindenki 
iílzze meg, mert Dgyanazzal lehet visszamenni egy Igaiolvány 
felmutatása  mellett, amit Tg.-S&onesoen (Kézdlvásá<-helyen) a 
Népszövetség Irodája díjmentesen kiállít minden résztvevAnek. 
Ez a jegy mindennemű vonatra érvényes, akik azonban raptd-
dal utaznik egész tikettet kötelesek fizetni.  A kedvexmény 
augusztus hó 26-tól, szeptember 7-lg szól, vagyis az augusztas 
bó 26-án váltott jegygyei szeptember hi 7-lg vissza lehet 
ntaznl. Tehát a kedvezményt ebben az IdAszakaszbrn Igénybe 
vehetik a tanfolyam  és a nagygyűlés résztvevői. 

— Szabad-e a katonasággal mezei mnnkát 
végeztetni. Számtalan punaszoa levél nyomán Dr 
Gyárfás  Elemér szenátor és Dr. Pál Gábor képviselő 
beadványban tárták fel  illetékes hatóságoknak, hogy 
a katonai szolgálatra bevonult csiki fluk  nagy részét 
regátl mezőgazdaságokban dolgoztatják saját ruhájuk-
ban, cipőjükben. Feltárták, bogy a bevonult fluk  ceiki 
mezőgazdák gyermekei, akiket a azü ők nélkülöznek 
a nyári munkában. Nob, a pannon válasz érkezett, 
amelyben B hadvezetőség 13 699. szám alatt közli, 
bogy a katonai szolgálati szabályzat 316-ik szakasza 
szerint nem törvénytelen az, ha a katona munkára 
van lrányitva éa ezen munkában a román fluk  is ki-
veszik részüket. Aa törvénytelen felfogás  — fejezi  be 
a hivatalos — amely kifogást  emel ezen állapottal 
szemben. — Egyszóval a válasz értelme szerint a 
katonával lehet mezőgazdasági munkát végeztetni. 
Mindan valószínűség szerint tévedésről van szó, ameny-
nyiben katonai gazdaságokat érthet a válasz éa nem 
magán gaadaaágokat. Mert a katona az a világon 
mindenütt katona éa nem magán gazdaságokba kiad-
ható cseléd. A képviselők igyekezni fognak  tisztázni 
az ügyet ebből a nézőszögből. 

— Közbirtokossági oaendéletek. A csiki köa-
birtokoBBágok életében szörnyű tragédiák zajlottak le. 
Megdöbbentőek, amelvek egy-egy gyergyóalfalvl  ügy-
véd gyilkossághoz, Szakáli ügyhöz, cslkszenttamást 
milliós betöréshez vezettek. Gyönyörű állomások ezek, 
amelyek minden "gyéb megpróbáltatásnál kiadósabbak. 
Da lezajlottak. É - talán megőriz BZ Isten attól, hogy 
megismétlődjenek. Ne 1B bolygassuk azokat. Igyekez-
zünk elfelejteni.  — Szórakozzunk egyelőre azokkal a 
gyenge kísérletekkel, amelyek tehetségtelen kezdéaek a 
regiekkel azemben. 

íme: Káazonujfalu  közbirtokossága szabályszerű 
árveréaen eladott négyezer szál perzselt fát:  36 ezer 
lejért. A vágterűlet kihatároláaára került a sor. Ezt a 
müveletet a közbirtokosság az erdőgazdára bizta. A 
végén kiderült, hogy jóval nagyobb terület jelöltetett 
ki a ennek alapján az egészséges erdőből még 3 ezer 
szál fát  vágtak le a vevői. A végzetes klhatárolásl 
tévedés alig 60 ezer lejt jelent. Ml ez a gyergyóalfalvl 
eseményekhez. 

Máa:  GyergyÓBzentmiklÓB közbirtokossága 25 ezer 
lejért eladta a gyimesfeleőloki  határban levő erdejét. 
A Szövetkezetek bukaresti központjának tudomáBára 
jutott a váBár. Egy erdőmérnököt küldött ki a hely-
színre a vásár ellenőrzésere. Ez megállapította, hogy 
az eladást eszközlő közgyűlés Bzabálytalan volt éB as 
eladott fa  mennyiség 159 ezer lejt ér. Javasolja, bogy 
akik a azerződéBt megkötötték, azokat kötelezzék, bogy 
a különbözetet kitevő 134 ezer lejt flzeBsék  VÍBSZS a 
közbirtokosságnak. 

Mis: Nem panamalzű. Csak közbirtokossági ügy. 
Csupán azért kerül ezen rovat alá. Ivánfenékről  van 
szó. Köztudomás szerint a jenőfalvi  és karczfalvl  köz-
birtokosságok tulajdonát képező fenti  vagyonból az 
állam 1150 holdat megvásárolt és átadta nemzeti 
ajándéknak a békésiek részére. A közbirtokosságok 
az államtól kaptak ho'danként 2500 lejt, összesen 
mintegy 9 millió lej névértékű agrar kötvényt. Nagy 
pénz Sok minden okos dologhoz lehetett volna kez-
deni vele. Az érdekeltek azt látták legokosabbnak. 
bogy felosszák  egymás kőzött. Arányjogonkéct 250 lejt 
adnak minden jogosultnak. Hit igv paltak rá Iván 
fenekére.  A 250 lejeket gyorsan elnyelik az évvégt 
szesz BtatlBZtikák milliós számai. A cMkl gazdasági 
élet padig semmi hasznát nem látja azoknak a milliók-
nak, amelyekkel egy Hitelszövetkezet alapját lehetett 
volna megteremteni. 

— A tanító vizsgák elafl  eredményei. A 
tanárok és tanitók augusztus hónapban állottak nyelv-
vizsgákra. A vizsgák eredményeinek megállapítását 
Anghelescu közoktatásügyi miniszter magának tartotta 
fenn.  A közoktatásügyi minisztérium most tette közzé 
a vizsgák eredményének e n r fk  ré«!ettt. , E 

Csikvármegye felekezeti  tanítói kozűl megbukott 67 és 
sikerrel vizsgázott 31 magyar tanító; azok közül a 
magyar tanitók közül, akik állami állami szolgálatban 
vannak sikerült a vlzagája 38 tanítónak és megbn-

J J Tnl a 
vasutasok tragédiája okon szörnyű nyugtalanságot, 
ngy hogy a jövő a legirgalmatlanabb kétségbeeséssel 
tőltbeti el minden gondolkozó polgárát országnak. 

— Falvétel a iernat—radnóti u j földmlves 
iskolába. As erdélyi róm. kath. egyházmegyei tanács 
a radnóti birtokon magyar tannyelvű földmlves  Iskolát 
állit be 1934—35 tanév elejére. A tanév kezdete októ-
ber 15 Felvétetik mloden magyar anyanyelvű tanuló 
14—30 év között, aki a IV. elemi iskolát elvégezte. 
Aa iBkola lnteraátussal kapcsolatos, ahová 20 éven 
alóli tanulók vehetők fel.  Aa Időaebbek caak kint lakók 
lehetnek. Aa Internátusban az ellátási dij havi 400 lej. 
Aa lalola Bemml másféle  dijat nem szed. AZ elméleti 
oktatás október 15-től április 15-ig tart. — A nyári 
félévet  (április 15 tői október 15 ig) tannlók gazdasági 
munkával töltik el gazdasági szaktanáraik utasításai 
aaerint. Az lakola máaodik évfolyama  elvégzéae után 
egy évi önkéntes! kedvezményre jogosít. Az Iskolába 
felvétel  Iránti kérvények lehetőleg Bzeptember 15 ig, 
de legkésőbb október 1 lg aa Iskola Igazgatóságához 
(Iirnat—Ridnót, jud. Tarnnva Mics) benyújtandók. A 
kérvényhez melléklendők: 1. születési bizonyítvány 
(keresztlevél vagy anyakönyvi kivonat); 2. állampol-
gársági bizonyítvány; 3. elemi lakolal érteBltó; 4 a 
felvételt  kérelmezőnek vagy szülőinek vagyoni állapo-
táról községi bizonyítvány; 5. orvosi bizonyítvány; 
6. erkölcsi bizonyítvány (lelkészi hivataltól). A tanulók 
az Internátusba ágyneműt, fehérneműt  és evőeszközt 
(kés, kanál, villa) kötelesek hozni. Egyébkép ervszerü, 
szokott rnhájokban jrraak. Cluj—Kolozsvár, 1934 évi 
augusztus 14. Egyházmegyei tanács. 

— A vármegyéből. Gombos tusnádfürdői  ke-
reskedő üzletét ismeretlen tettesek feltörték,  készpénz-
ben, váltó- és bélyegben 30 ezer lejt elloptak. 

— Bartalis András gyergyóazentmiklósl munkást 
a rendőrség előállította az ügyészségen, miután kide-
rült, hogy a mult héten öngyiikoB Publik Józsefnek  ó 
kölcsönözte a revolvert. Az UgyészBég szabadlábra 
helyezte Birtallst és tiltott fegyverviselésért  Indított 
ellene eljárást. 

— Gábor MlklÓB szabadságos katonát a fltódl 
erdőazélén jobb lábán átlőtt aebbel találták. A súlyo-
san sebesült embert kórházba szállították. 

— B->reczkl József,  Vésztő, magyarországi Ille-
tőségű rovottmultu felett  ítélkezett a helyi törvény-
szék. Eddig a különböző hazai törvényszékek 21 esz-
tendőre ítélték. — Csíkban három templomi betörést 
követett e). A helyi törvényszék 7 évre Ítélte. 

— Ugyanakkor Csergő Ágoston kllyénfalvl  kovács 
orgazdasAgért 7 hónapot kapott. 

— özv. Kénese Gergely né 65 éves szentlmrei 
asszony felakasztotta  magát. 

— Molnár György 15 éves gyimeBfelBŐlokl  gyer-
mek, a TatroB patakba fuledt. 

— Szőcs Ferenc szenttamási lakós el'en azon 
gyanú alsóján Indított eljárást a csendőség, hogy a 
havasról 20 szarvasmarhát lopott el. 

— Tinkó János Bigyó ÓB J.inó Boior gyimes-
középlokl községi tanácsosok fo'yó  évi angusztus22 én 
öaszeverekedtek. Jánó Bokor, Tanké Jtaoson négy 
késBzurást ejtett. 

Az ország minden 
réiiiban a parasztok százai 

^ Hálásak 

G. K. Constantinescu 
or ofesszownaM, 

GALBINOL 
tjyógys-Q'  ifi,  amely megvédi 

a iulioHat  a veszedelmes 

MÉTELYKÓRTÓL 
A mételykór veszedelmesebb ei-

lenség, mint a farkas.  Meg-
állapították, hogy a mételykór-
ban elhullott juhok száma száz-
szor nagyobb, mint a farkasok 
által megölteké. 
Most azonban a tudomány felfe-
dezte ezen betegség biztos ellen-
szerét. Ez az orvosság a GAL-
BINOL. Egyetlen kapszula Gal-
binol kigyógyítja a juhot ebbő' 
a veszedelmes betegségtől. 
A GALBINOL gyógyszer azonban 
nemcsak meggyógyítja, hanerr 

K ap h a u a?, orszá 
minden  gyógyszertára-
bon is irogu/triájdban. 

— Egy súlyos sérelem orvoslásának ható-
sági tempója. Érdemes végig menni rajta. TeBBék. 
Adva van egy panasz. Például: Kllyénfalva  éa Tekerő-
patBk közbirtokosságainak legelőjébe a tölgyesiek és 
békáaiak beleülnek. Az uj éaeróaaakoa foglalók  baaz-
nálják a máa tulajdonát, zavartalanul. Az adót termé-
szetesen a fiaánc  a kllyénfalvi  és tekerőpataki tulaj-
donosoktól hajija fel.  Dr. Pál Gábor 1934 évi március 
hó 22-én beadványt Intéz a prefekturához.  Azonnali 
Intézkedést kér, hogy a tulajdonosok haladéktalanul 
vlBBzahelyezteBsenek jogos birtokukba, a békáslak és 
tölgyesiek adják át az erőszakosan elfoglalt  legelő 
területeket. A prefektura  3731—1934 szám alatt az 
ügyet kivizsgálás végett átteszi a tölgyesi főszolgabíró-
nak, amely április 24 én visszaküldi a Prefekturának 
és előző iratokat kér. Innen májua hó 3-án a darab 
visszamegy Tölgyesre. Azon ktlzben semmi sem törté-
nik. Dr. Pál Gábor julius hó 4 én ismét megsürgeti a 
Prefekmrát,  ahonnan tovább sürgetik a tölgyesi főezolga-
blróaágot. A békást honfoglalók  pedig ma is benne 
vannak a legelőkben és röhögnek az adminisztráció 
tehetetlenkedő Időnyeréaén, amely valószínű a hó le-
eséséig tart. Most dr. Pál Gibor ujabb beadványban 
fordult  a Prefekturához  és rámutat arra a nemtörő-
dömségre, amely két község magántulajdonával és 
életérdekével levelezést játszik. 

— Most a madarasi hadirokkantakkal 
végeztetnek közmunkát. lemét rokkantak pana-
szolják, hogy MadaraB községben rendelik ki őket köz-
munkára. Lehetetlen, hogy a községi elöljáróságok ne 
legyenek tisztában azzal, hogy a hadinyomorék nem 
köteles utat javítani. Munkás végtagok nélkül nem 
lehet árkot ásni éB a közmunka különféle  nehézségeit 
teljeBiteni. — Már egyezur szóvá tettük a csatószegi 
rokkantak ügyében ugyanezt a sérelmet. A hatóságok 
tiszteletreméltó gyorsasággal intézkedtek A CBatószegi 
községi biró egy pár huszonnégy óra alatt ugyanazon 
rokkantakkal állította, akik a panaszt előttünk meg-
tették, bogy őket közmunkára Boha nem kenyszeritet-
ték. Megnyugvással vettük tudomásul ezt a megoldást 
la éa szerettük volna, ha egyáltalán nem kellene soha 
ilyen terméBsetü panaszok orvoslását kérni. Nékünk 
fáj  legjobban, ha most a madarasi községi elöljáró-
sággal kell élőiről kezdjük éa kérjük arra, hogy a 
hadirokkantakkal közmunkát ne végeztessenek. Azt 
p«dig minden elöljáróságunknak figyelmébe  ajánljuk, 
hogy hadirokkant az útadó fizetéBe  alul ls mentesítve 
van. Ennek dacára majdnem mindenütt kirójják az 
útadót. Igy Madarason is, 

— 250 OOO lejt nyerhet 50 lejért, ha Bietve 
vásárol MeatÓBorsjegyet,  melynek szeptember 9-én 
leBZ a húzása. Fóelárusitó Lőrincz sorsjegyiroda, Mer-
curea-Cíuc. 

— AB 1936 évi sajtótata'ogus összeállításának o'ő-
mnnkálatal már megkezdődtek. Az összes njságok és folyóira-
tok, melyek az 1934 évi katalógus szerkesztői részében nem 
fordulnak  rlA és az 1935 évi ««jtókatalogasba felakarják  mago-
kat vétetni, minél hamarább be kell küldjék ogy a díjszabá-
saikat. mint a megjelenési példányuk számát Rudolf  Mosse 
kiadónak, Bucnreetl I. Bulev. Bratlanu No. 22 A felvétel  a 
kata'ogos szerkesztői részébe díjmentesen történik. 

— A pénzügyigazgatoság 
közli, hogy a Moni'.orui Oficial 
1934 evi juliua hó 6-iki szamaban 
megjelent törvény értelmében 
mindazok, akiknek 1934 évi már-
cius hó 31 előtti idóból követeié-
Bük van az állammal szemben 
vagy nyugdíj követeles, kérhetik 
ugyanezen napig etedekes adójuk 
és adóbünta'.esek baszamiúsát 
követelésükbe. Tehát minden ér-
dekeit, aki ezen jogaval élni akar, 
Bzükaégea nyomtatványokért éa 
felvilágosításért  forduljou  a pénz-
ügyigazgatósághoz vagy aa adó-
hivatalhoz. 

— Gazdák flgyelmebe.  A 
repülő üszög majdnem minden 
község határában — szerencsé-
sen csak saórvanyoBan — fel-
ütötte a fejét.  Szolgáljon ez a 
jelenség fi^ydlmezietesül  a güzda-
közíinsegaelr, hogy az 1935 gaz-
dasági ev gabűnattrméoeDen a 
rapulóiiszög tetemes károkat fog 
okozni, ha kivétel nélkül mitdeu 
gazda idejében nem vedekezik. 
Biztos védokezesi med egyedül a 
Porzollal eszközölt Bzaraz caavá-
zás. A Porzol tökéletesen elpusz-
títja a vetőmagban levő — Bza-
bad szemmel nem látható üszög-
Bpórát, e mellett 20 deka mázsán-
ként! elhasználása holdanként 100 
kgr. terméstöbbletet eredmenyez. 
— 16 lej holdankenti több költség-
gel megvédjük jövő esztendei 
termésünket az ÜBZÖgtől, egyben 
3 — 5 0 0 lej értékű termes többle-
tet erünk el. Porzol a helybeli ME-
zőgazdasági kamaráuai 78 lej ked-
vezményes árban beszerezhető. 

— Szabadlabra helyezes. 
Boldizsár Djuea kászoa-impóri la-
kOBtletarlozUttiik. Agyaim az voll, 
hogy ő ölte meg OKOS Maria 16 
éves leányt, a Rápát-hegyen. A 
vizsgálóbírói kihallgatáson kide-
rült as ártatlansága éa igy Boldi-
ssárt szabadlábra helyesték. 

a csodás 

meg is védi az állatot a beteg-
ségtől. Egyszóval, ha a juhnak 
bead egy kapszulát, ugy meg van 
védve e betegségtől. 
Az okos gazda és földmives  ősz-
szel minden juhnak egy kapszula 
Galbinolt ad be. 
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— A kázdlTáaárhelyl pedagógiai éa aoolálla kunul 
résatvevólnek figyelmébe.  A katholtku* népszövetség irodája 
közli a tanfolyam  résztvevőivel, hogy a jelentkezéseket elfo-
Íadta, akik szándékukat eddig bejelentették az lngyeneaek 

öaé felvette.  Személyre szóld külön értesítéseket jnankator-
lódáa miatt nlnos módjában küldeni. A tanfolyam  férfiak  ré-
szér* szól, a nők elszállásolását a rendezőség nem tndja vál-
lalni. A tanfolyam  anguulcs 27-én d. e. 9 órakor kezdődik. 

— Haialoiaaok. Holló LajoB 32 éveB csiktaplo-
czal tanítót augusztus 18-án halálos szerencsétlenség 
érte. Brdőlés kőiben a fa  odaütötte. Aa erős flzikumu, 
fiatal  férfi  súlyos belső sérülést szenvedett, amelynek 
következtében már baaasaállltáa kőiben kiszenvedett. 
Augusztus hó 20 án temették el nagy részvét mellett 
A hatóságok a temetés után elrendelték a halott exhu-
málását. A megejtett boncolás minden kétséget kizáró-
lag megállapította a szerencsétlenséget. 

— Stemerjay Ferenc folyó  évi augusztus 20 án 
meghalt, 64 éves korában, Marosvásárhelyen. Elhunyt 
evekkel eaelőtt költözött el városunkból, ahol több 
évtizeden keresztül könyvkötészettel foglalkozott. 

— AB Erdélyi Saemle Bukaresti laáma. A bukaresti 
magyarság helyzetéről ad több ériékes olkket az Erdélyt Szsmle 
legújabban megjelent száma. Nagy Sándor, dr. Ptpp Béla, dr. 
Bakk Elek, Bartalla Sándor, Sohaszter Viktor nyilatkozatai 
alapján figyelemre  méltó adatokkal számol be a bakaresti 
magyarság egyházi, társadalmi szervezetéről, irók, újságírók, 
művészek elért sikereiről. Kegyeletesen emlékszik meg e szám 
Bárd Oszkár tollából a nem rég elhányt Szombati Szabó Ist-
vánról, akinek egy nagyon szép halálsejtésekkel foglalkozó 
régi versét la közli a lap. A többt részét a következő értékes 
Írások alkotják: Dr. Bartha Ignáo: Fuj védelem és klBebbségl 
sors. S. Nagy László: Revlz'ós vádak helyett kenyeret és bé-
két kértlnk. Torday József:  Roosevelt a forradalmár.  Walter 
Gyula: Madame Carte h'lála. Márton Lili: Egy cegénylró, 
aki helyesbíti a történelmet. Baozonyl Géza: Az Isten széké-
ben. Albert István: Petőfi  román hatásairól. Finta Gerő éa 
Kibédl Sándor: Emlnescn fordítások.  Flórián Tibor Fülöp 
József:  Figyelő olkkek. Isae Emil: Kis novella. Ez. ken kívül 
több apró rovat, olkk és lllnsztráoló számol be a legajahb 
Irodalmi, művészeti eseményekről. Érdemes megemlíteni, hogy 
a számot nyomdailag ls Bnka'estben állították elő, a Llteia 
clmQ nagyrészben magyar érdekeltségű nyomdal üzemben. — 
Kapható mindenütt, megrendelhető a kiadóhivatalban. Cluj— 
Kolozsvár, Calea Viotoriel 20. 

— Hirdetmény. A ker. és Iparkamara lnterimár bizott-
ságának elnöke a Monitorai Ofiolal  folyó  évi április 30-ikl 99. 
szamában közzétett kereskedelmi és Iparkamarai törvény 11. 
szakasza rendelkezéseivel való kombinálása alapján tudomá-
sára hozza Clao, Măreţ és Odorheiu megyék területén mttködő 
kereskedők, Iparosok, kereskedelmi éB Ipari társaságoknak, 
melyek a ker. és Iparkamarai törvény 5-lk szakasza alapján 
jogosítottak helyet foglalni  a ker. és Iparkamara választól 
névjegyzékében, hogy — a folyó  évi janius hó 5-én kelt királyi 
dekretum alapján tartandó választások megejtése végett — a 
válaaztól lista kiigazítása folyamatba  tétetett. Ezen névjegy-
zék folyó  év szeptember 1-tól, szeptember 15-lg terjedő laőre 
a kamara titkári hivatalában, valamint a kamarai kerület pre-
fektural  és városi polgármesteri hivatalaiban közszemlére lesz 
kitéve. Minden ezzel kaposolatos felvilágosítással  szolgál a 
Meronrea-üluo-1—Csíkszeredai Ipartestület. 

— Lopás. Folyó hó 20-án lam->rsilec tsttea beha-
tolt Lajos Imre m.-ciuci—csíkszeredai lakóa záros la-
kásába éa ojnan 2000 lejt ellopott. — Ezzel kapcso-
latosan károsait megjelent azerkesztóaégünkben és 
panaszképpen előadta, hogy a lopás napján távol vol-
tak, fogalmuk  sicca ki a tettes, ők a=nkii nem gyanu-
Bltottak, mégia Ferencz Kiroly — valaki ugratáaára 
felöive  — szerdán este nyitott bicskával ment a há-
zukba, megöléssel fenyegetve,  majd földhöz  vagva őt 
távozott. 

A városi tanács üléséből. 
Csíkszereda város újonnan m?gvál*aato't tanácsa 

folyó  év augusztus 24-én közgyűlést tartott Farogn 
Viktor polgárm-iBtcr elnökletével, a következő tárgy-
sorozattal: Miután Dr. Dibu 1'nre a vármegyei taná-
ciosl tagságát tartja meg, belyébe Tatu I>»n i'p elő 
a városi tanacsba. A városi erdő 2-ea azimu vág'erü-
letébő! 1400 m" kiterme'.etlen mt-rfd1.  A vállalkozó 
kéréaárs a tanács a kitermelési határidói meghosszab-
bította. — A város béroesdja az .Erez" cégnek három 
évre, évi 3000 lejért az állomás közelében fekvő  terü-
letét. — 

A városi erdő 7-es számú vágterü^etének felvé-
telével kapcsolatosan elhatározta a tanács, hogy c?ak 
több tagból álló blzottaág végezze a munkálatokat. 

Dr. Debu Ilarie lemondana folvt^n  m«güro8?d'.tt 
tüzo'.ió parancsnoki helyre a tanács Faroga polgáimea-
tert választja m-g. — Dr. Nagy Binl vAro-i tlszti-
ügyéa^nek folyó  évi december hó 1-vel való nyugdíja-
zását a tanács jóváhagyja. — A törvényszék mögötti 
kerteazeti telepből egy és fél  hold területet vásárolt 
mog a város 12 ez»r lejárt az uj vágóhíd részére. Ta-
nács a vásárt jóváhagyja. — A tanác-i jóváhagyja a 
városi erdőben építendő erdéazlak épitéei anyagának 
beszerzését, valamint a somlyói villanyvezeték elké^zl-
téaat. — Elhatározta a tanács, hogv a templomtól az 
állomásig vezető uj útnak egyik szélét Wméskőkocka 
járdával látja el — és 12 ezer lej értékben megjavítja 
a azer*dal fürdő  melletti kla-Olt hídját. — Három ren-
dőr flsetésére  a tanács 11 ezer Ifj  éa a városi tűzi 
fecskendő  éa öntöző gép fenntartáséra  26 <*z-'r lej hitelt 
nyit a tanács. — Az indítványok Borán indítvány téte-
tett a most megnyitott vároal park megszüntetése iránt. 
Az Indítványt a tanács nem fogadta  el. — Ehatároz-
tatott. hogy jövő iakolai évben a város a tanonclsto'át 
megnyitja. 

Kiadó egy emeleti lakás, 
azonnal elfoglalható,  ^ribsrer^dsban. a Dóczy-
vasüzlettel wmbep. É'dek'ődoi lehet Dr. Bir dor 
Gvuiánál, a O mnáziummal hzerrben. 

Egy teljesen felszerelt  fav&gógép  eladó 
esetleg egy 6 HP erős v i l l a n y -
motor ra l eloserélném, Botár Góza, 
Osiksomlyó. s-s 

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA 
könyvnyomda, könyv , papír-, Iró- és 
rajisaarkeresksdés, könyvkötészet 
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Szülök figyelmébe! 
Az Iskolai év kezdete alkalmából tisztelettel van sze-
rencsém a n. é. közönség éa t, szülők szíves figyelmébe 
ajánlani újonnan érkezett árokkal dúsan felszerelt, 

könyv-, írószer-, tan- és 
rajzszerkereskedésemet 

Állandóan nagy raktár román és magyar tankönyvekben 
legfőbb  minőségű körzők, könyv- és tolltartók, Író- és 
rajzszerek, kitűnő gyártmánya hegedűk, hegedüharok, 
hegedű-alkatrészek, festékek  és festőszerek,  valamint 

mindennemű iskolai felsze-elést  olkkekben. 
Dos választékban kaphatók trodafelszerelésl 
olkkek, dlszlevélpaplrok, paptrkülönlegessé-
gek, disz- és ajándék müvek, román és ma-
gyar lfjaságl  Íratok, Ízléses helybeli és mű-
vészi képeslapok, Irodalmi és zenemüvek. 

Könyvnyomdámban 
minden e szakmába vágó 
munkák Ízlés s, ostnos ki-
vitelben, jutányos árak 
mellett a legrövidebb Idő 

alatt készülnek. 

Könyvkötészetem 
elvállalja mindennemű Is-
kolai, üzleti és más köny-
vek ízléses és olosó bekö-
tését és azok tartósságát 

garantálja. 

Jutányos á rak l Pontos kiszolgálás! 

Convocare 
la 

adunarea generală ordinară 
a 

Societăţii Proprietarilor Băilor-Tuşnad 
care se va ţinea 

în ziua de 3 S e p t e m v r i e 1934 la ora 10 a. m., 
în Tuşnad-Băl, în sala mare din Eldorado. 

Ordinea de z i : 
1. Constituirea adunării generale. 
2. Primirea de membri noui şi stabilirea părfilor 

de participare. 
3. Raportul general al Direc(iunei. 
4. Raportul Direcţiunii asupra gestiunilor anilor 

precedenţi. 
5. Raportul comisiei de cenzori. 
6. Raportul Directorului medical. 
7. Raportul informativ  despre gestiunea anului 

curent. 
8. Votarea bugetului anului 1935. 
9. Chestiunea iluminatului. 

10. Propunerea Direcţiunei în legătură cu cererea 
Dlui Miron Popovici pentru scăderea arenzii. 

11. Eventuale propuneri. 
Conform  art. 33 din statute pentru valabilitatea 

hotărârilor adunării generale, se cere 1
 a parte acţiuni-

lor reprezentate şi prezenta alor 10 membrii, cel puţin. 
In lipsa acestei condiţiuni adunarea generală se va (ine 
la 10 Septemvrie 1934, fără  considerare de numărul 
acţiunilor sau membrilor prezenţi. 

T u ş n a d - B ă i , la 24 August 1934. 
Preşedintele: 

Dr. losif  Blaga s. s. 
Meghivö 

A Csiktusnádi Gyógyfürdő  Birtokosai 
T á r s u l a t á n a k T u s n á d f ü r d ő n 

1934 évi szeptember 3-án, az Eldorádó 
nagytermében, d e. 10 órai kezdettel 

tartandó 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. A közgyűlés megalakulása. 
2. Uj tagok felvétele  és a jogok megállapítása. 
3. Az igazgatóság általános jelentése. 
4. Igazgatóság jelentése a megelőző évek szám-

adásairól. 
5. A felügyelő  bizottság jelentése. 
6. Igazgató főorvos  jelentése. 
7. Igazgatóság tájékoztató jelentése a folyó  évről. 
8 Az 1935 évi költségvetés megszavazása. 
9. A villanyvilágítás ügye. 

10. Igazgatóság javaslata Popovici Miron bérle-
szállitás iránti kéréséről. 

11. Esetleges indítványok. 
Az alapszabályok 33. §-a értelmében jogérvényes 

: közgyűlési határozatok hozatalához a képviselt rész-
! vények '/,-ad részének és legkevesebb 10 tagnak a 
I jelenléte szükséges Ezen feltételek  hiánya esetén a 
i közgyűlés 1934 évi szeptember hó 10-én a megjelent 
'részvények és tagok számára való lekinlet nélkül fog 
1 megtartatni. 

T u ş n a d - B ă i , 1934 évi augusztus hó 24-én. 
Dr. losif 

elnök. 

Hirdetmény. 
• .Székely fa"  Erdő'itnrmelő éa Értékes! :ő 

8zövetkpz-t erdői munkásai élelmezési szlikfigiet':!.'  ek 
ellátására (kukorica, liszt, szalonna és túré) pilyázatot 
hirdet. 

Feltételek megtekinthetők s ajánlatok hervujt-
ha'ók a Szövetkezet, Mercurea-Ciuc, S r. I. G. Daca 
101 szám alatti irodáján. 

Igazgatóság. 

Nr. 262-1934. 

Şcoala primară de Stat 
Mercurea-Ciuc. 

înştiinţare. 
1. Cursurile şcoalei primare de Stat încep în 

ziua de 15 Septemvrie 1934 ora 8 dimineaţa. 
2. înscrierile atât pentru Şcoala primară de Stat 

cât şi pentru cea confesională  rom. cat., se vor face 
zilnic dela 1—10 Septemvrie 1934, in cancelaria şcoaici 
primare de Stat, intre orele 9—12 şi 15—18. 

3. înscrierile se vor face  după aceleaşi dispozi-
ţiuni ca şi în trecut, numai de către reprezentanţii 
legali, cari vor prezenta pe lângă declaraţia de înscriere 
actele dc studii şi naştere a elevilor ce-i înscriu. 

4. In zilele de sărbători şi duminici, cuprinse în 
intervalul dela 1—10 Septemvrie 1934 nu se primesc 
înscrieri. 

Director, 
Vas. Chele. 

Á L L A M I E L E M I I S K O L A . 
Mercurea Ciuo. 

Nr. 262-1934. 
/ 

Értesítés. 
1. A helybeli á'iami iskolában az előadások 1934 

évi Bzrpt>:mb<»r hó 15 én regiei 8 órakor kezdődőnk. 
2 A beírások ugy PZ áilaroí elemi Iskola vala-

mint a róm. kath. felekezeti  Iskola részire 1934 évi 
szaptnmb.T hó 1—10 Uezött eszközöltetnek, naponként 
9—12 és 15—18 órák alatti időben az állami elemi 
lakola iroda helyiségében. 

3. A beírások ugyenazon rendelkezések szerict 
történuek, mint n múltban, c-isk » törvényes képviselet 
által, akik a beírandó tMiulók beiráii nyilatkozatával 
egyidőben bemutatják azok iskolai bizonyítványát és 
keresztlevelét. 

4. Szeptember 1—10 közötti vasár- éa ünnep-
napokon beírások nem eszközöltetnek. 

Vaa. Chele, 
igazgató. 

Primăria comunelor Sâislmioa şi Cetá^uia. 
Nr. 1133 si 524-1934. 

1934 Iulie 31. 
Hirdetmény. 

Sáislmion ós Cetftţu'a  elöljárósága közhírré teszik, 
hogy « fnQti  községek területén a vadászatot 5 »gymás-
utánl évre, 1834 evi szeptember hó 2 an delelőtt 
10 órakor, Humiimion községházánál a legtöbbet 
Ígérőnek haszonbérbe adják. 

F r imar ia comunelor 
Sanaimion si Cetatuia. 

Eladó épületes belsőség, ̂ f f  Eff  * 
kBmra é j mellékhelyiségekből, mindnn elfogad-
ható árért. — Értekezni lehet Kalfás  József  ipar-
testületi vendéglőssel, Csíkszeredában. s— 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

• • l r « a U a a í l l i t e t t i i i k k a l 4 
b e s a e r e a h e t ő k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  la. 
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Rfwufett  ?i*fe  h, k b r n a t n M t t t u , totmntW--




