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Magjslealk minden T t i i i n p 

A tanév kezdetén. 
Katholikas elemi iskol&nk ügye. 
Jól emlékezünk, ilyenformán  volt tii óvvel ezelőtt 

ia, aa elaő tanügyi diktátorság idején: reszketnünk 
kelleti, hogy megnylthatjuk-e a tudáa kepult tfjuaáguak 
e.őtt ég remegtünk, hogy aa év végén bezáruló kapu 
nem leai-e a meghajszolt magyar iskola koporsófödble. 

Valamiben van mágia változás, haladás: neme-
sebb, kívánatosabb lettünk: ui-sitó újságok s 
aa ál-haaaflségbél  kétea érdemekel kovácsoló embe-
rek mohó vággyal, törnek ránk 

V .nnak pillanatok, mikor a ksaorüség ránehezedik az 
emoerre s a torkát fojtogaija:  ilyenkor nehéz szenve-
djem nélkül beszólni. P^dig egyeneBaégünk éB lgaz-
Báguak rendületlen tudatában — a ránk omló indula-
tot zuhataga közepette la — nyugodtaknak kell len-
nünk és nyugodían megmondanunk : hiába 

ássátok a tátongó slrgödröt, mi ntm lépünk oda bele; 
ml élünk éa élni akarunk I Férfi  <B erövol belekiáltjuk 
a furfangos  mester&edesek rókalyukaiba, a politika és 
dip omácis ördögi koayhájába: mi nam bántottunk 
Bankit, mi nam tartot<U3k senkinek; ml egyenes, az 
igazságot és becsületet szomjúhozó lelkek \ágyuak B 
nem a aötét éj vakondjai; nekünk jogunk van az em-
bert megihlető, a hozzá méltó élethez! 

Mindezt meg keli mosdanunk azoknak, akik most 
la, mint mindig — az lakolai beiratkozások ránk nézve 
annyira eulyoa éa keserves napjaiban — a törvény örve 
alatt, annak magyarásásával, 
éa rosszindulat ádáz vakságával törnek reánk. A eok 
közül nézzlínk csak egy esatet, ami legközelebb van 
hozzánk: nézzük meg kath. elaml lskoiáuk sorsát e 
napokban; ebből aatán megtudhatjuk, bogy ml tör-
tebbet másfelé  is, vármegyénk egesz vonalán. 

A kath elemi Iskolába—mely nyilvánossági jog-
gal, a hivatalos látogatóktól ls elismeri, kifogástalan 
felszereléssel  és szép eredménnyel működik — sz<p>. 
3-ái kiszállt, egyik állami a. tanfelügyelő  s az ecjeB 
OJZtál} okba beírható tanulók számát ekkípen oiztotin 
be: I. o. 13, II. 13, UI. 12. IV. 12, V. 12, VI. 8, VII. 
3. (a még hozzá a tanerőknek ls kijelölte aa osztály-
cioportokat!) Megnéztük a legújabb elemi iskolai tör-
vényt (1934 jul. 6); ez a tanerők kijelölésére és iíyrn 

beosztásokra jogot nem ad Igy mi 
elveszítenék gyermekeinknek csaknem a felet. 

A halybali áll. Iakola igazgató meg máskép oflz-
toita be (ó, ugylátszlk, jobban tudj») a felvehető  ts-
nu'ók létszámát: ő az I. osztályban már csak 11-ei 
engedélyez, szemben a máílk 13 al. 

Abban mindketten megegyeznek, bogy csak 
80 lazuló felvételéről  akarnak tuda'. 

Mindketten az uj elemi iskola módoaltott törvény 
(Mor. Of.  Nr. 162, 6 Iulie 1934) 65. cikktTa hivatkoz-
unk s azt — amint a kétféle  boosztás is mutatja — 
egyéni tetszésük szeiiut magyarázzák. 

A 65. cikk ogy tanerőre es egy teremre 50 ta-

nulót számit az I—IV. osztályokban; az V—VII. osz 
tátyban 1 tanerő éa 1 terecire 30 tanulót (igy jön ki 
az a bizonyos 80 as szám). 

E Bzámok megszabásával a törvényhozó szándéka 
nem az volt, hogy alantas tanügyi közegek tetszés 
azerlnt szabdaljanak szét tanulókat az egyes osztá-
lyokban és megbénítsanak, 

hanem az, hogy — tekintettel az alaposabb, 
hatékonyabb munkára — egy kézben ne legyen túl-
ságosan sok gyermek, másreszt, bogy igy több uj ta-
nítói állás szervezésének a szüksége forogván  fenn  — 
minél többen jussanak állásnélküli tanitók álláshoz. 

A ml iskolánkba a már beirt és még beirandó 
tanulók létszáma együtt m-~gtöz l̂ilő pontossággal pár 
nsp előtt 91 körül járt (aaóta 7 el kevesbedelt, mert 
a revif.oratu'  bét, aa Iskolától pár lépésre laté, a mult 
vben azonban nálunk járó taplocai gyermeket — tör-

vénytelenül, lásd az 1924. á l. lak. törvény 19. cikkét -
sitii.ott). Az osztályok szerint kb. igy oszlottak volna 
meg: I. 19, II. 22, III. 19. IV. 16, V. 12, VI 2, VII. 1. 

Az idézett törvény 66. cikkének 2 ik bekezdésé-
ből (dacâ numărul şcolarilor e cuprins iolre 50—100, 
se va lafiinţa  al doilea posí de iavfitutor  — ami ná-
lunk  már kezdettől  meg\*n) világosan követke-
zik,  hogy mi — minihoiry két  tanerővel  rendelke-
zünk — felvohetünk  100 tanulót.  É< teljességgel  bi-
zonyos, hogy minden, csak két  tanerős  állami iskola 
fel  fog  venni tanulókat e l'tszámig, tekintet nélkül 
arra, bogy miképen oszlanak  el a tanulók  az I— 
IV.,  vagy az V—VII.  osztályokban.  I<y könnyen 
adódhat mindenütt ugyantz a helyzet, mint nálunk: 
41 tanuló az I—II . 35 a Iil-IV. es 14—15 az V— 
VII. osztályokban. És bizonyos, hogy a beosztást és BZ 
oeztálycsoportosltáat la a lahetőség határain belül a 
legjobb belátása szerint mtga az a két tanerő fogja 
megcsinálni. 

A törvény sehol sem ad jogot alsóbb tanügyi 
hatóságoknak arra, hogy r- tanerők beosztását s az 
osztályok csoportosítását ík határozzák meg. A tör-
vény csak megállapítja 1 i ítatrőrd a létszám tc&xl 
mu'nát. A tanerők beosztását és az osztályok csopor 
losiiusát a do'og természete szoriat más nem állapit-
hatja meg, mint maga az lilelő Iakola; csak 1 tanerőre 
a 1 teremre — a törvény szerint — nem juthat több 
50 tanulónál. 

N îuak az V—VII oBztályokban zzért van kevés 
tanuló, mert a fluk  éB leánykák nagy része a IV. éa 
V oszt. eivégzáae után a helybeli vagy máa közép-
iskolákba megy; a mult évben pl. a IV. osztály 32 
tanulójából 20 ment középiskolába, az V bői szintén a 
nagyobb rész elment más ís'olába, úgyhogy a VI. és 
VII. osztálj o'tba alig akad jelentkező. Errői az iskola 
nem tehet; minden bizonnyal ea valamennyi városban 
többé-kevésbé hasonló módon van. 

D) aa állami tanügyi közegek, — még ha nlccs 
IB jelentkező — tüz-vlz, 7 osztályt követelnek, mert e 
nélkül — ugy állítják — nem mlHödhet az iskola. 
Ezt az említett törvény aihol sem mondja. A tervíny 
igy szól: A teljes  Iskolák 7 osztállyal alakittatov.k. 
Etibóí józan ésrzol következik, hogy a törvény ibmer 
nem teljes  Iskolákat is, ami a törvény további szö-

vegéből Is kitűnik, ahol követeli a tanítóktól, hogy a vég-
leges működési engedély elnyeréséhez legalább 1 évig 
7 osztályos iskolával kell müködnlök. 

Megtörténbet, hogy kivált városokban — a fen-
tebb érintett okoknái fogva  — nem akad jelentkező 
az V—VII. osztályokba B azért a jól működő I—IV. 
osztályos iskola megszűnjön ? Effélét  törvényhozó  nem 
akarhatott. Aminthogy tudomásunk 1B van — városok-
ban — I—IV. osztályos nyilvános joggal működő, vi-
rágzó iskolákról. 

íme, ezekből láthatjuk a ml kis iskolánk helyze-
tet és kiáltó Bíróimét. Da nem állunk egyedül. Ha 
most ide mind összefutna  a magyar iskolák küszöbé-
ről a sok séfelem,  és panasz, ez az újság óce-
ánná dagadna (miniszteri rendeletek ellenére bélyegek 
követelése, aztán a certificat  ok, melyek a törvény 
azerlnt csak akkor szükségesek, ha a tanuló Iskolát 
változtat, stb.) Mit mondjunk mindezekhez? Csak eny-
nyil: az iakola vilagiban e jelenségek okául szolgáló 
eijárás éa magatartás nem egyéb, mint 
caltalan erőlködés. 

Num hivatkozunk most arra, hogy az állam a 
békeszerződésekben ünnepélyes kötelezettséget vállalt 
az etnikai kisebbségek nyelvérek és kamrájának a 
tiszte-leiben tartásara, sőt a székely és szász közületek 
vallási és kulturális autonómiájára — hiea ezek talán 
rég feledésbe  mentek, de  egyet a meggyőződés  és 
igazság teljes erejével  messzehangzóan hirdetünk: 
aki ma egy nép nyelvét  és kulturáját  — politikai 
fantomoktól  indíttatva  — a i á r erőszakkal,  akár  a 
rabuíisztika  minden  fortélyával  elsorvasztani  vagy 
megsemmisíteni  törekszik:  az halálosan vét az 
egyetemes kultura  ellen s ebben a saját kultúrája 
ellen ss, mert amaz, mint nagyobb, összefogó  egész 
az egyes népak kultúrájából tevődik össze; aki meg-
támadja az alkotó szerveket, megtámadja az egész 
organizmust Aki így jár i»í, az — meBBzenéző távlat-
ban — vétkezik az állam magasabbrendtt célja ellen, 
az megtámadja azon mélyebb alapokat is. amelvnkan 
saját államának és nemzetének léte nyugszik. 

A régi honfoglalások  kora lejárt. Mi népeket Aa-
talmi uton falBZÍppantani  uam lehet. M/>g kevésbé 
iebet lelkeket megnyerni — lélekfogdosással.  Ma 45 
miiliónyi népi kisebbség kirí és követeli a többségi 
népaktől a teljea nyelvi és művelődési szabadságot. 
Az államalkotó nfpdk  a saját érdeküket IB hathatósan 
szolgálják, ba ezt a szabadságot, minden hátsó gon-
dolat nélkül, minél elóbb megvalósítják. 

Mi azért — 
— teljes hittel mondjuk 

a tanév kezdetén  a Vonl S-.ncte-t. Jöjjön el az a 
magaaabbrendü Erő, hogy aegits°n nekünk megállani 
a viharban, de szálljon be 
az Ő világító sugara a többségi nép vezetőinek a lel-
kébe is, hogy ott megértést, belátást, uj világot gvujtson. 

(A). 

Olvassátok a „Gsiki Iiapok"-atI 
A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

A tannenbergi csata. 
IV. 

Hindenburg és Ludendorf  fogadtatása  a marienburgí 
pályaudvaron nagyon hűvös, mondhatni fagvos  volt, a minden 
csapattesttől kiküldött tábornokok és vezérkariak részéről. 
Mindnyájan Prittwitz hirtelen leváltásának és bukásának 
hatása alatt állottak. Hiudenburgot azonban ez egyáltalán 
nem szomorította el, hanem a bemutatkozás után mindnyá-
jukat visszaküldötte csspattestükhöz, csak Hollmann vezér-
kari őrnagyot tartotta vissza, akit Ludendorf  régebbről is-
mert s aki Prittwitz-nél lévén beosztva, előadta a jelenlegi 
helyzetet áa a tett intézkedéseket. 

A német vezérkar terve egy Keletporoszországon ke-
resztül történő orosz támadás esetére a következS volt: A 
mazuri tavak vidéke és ezen keresztül az áthatolás nehéz-
sége az orosz csapatokat 2 részre szakitjs. A német csa-
patok tehát a tavaknak védelme alatt összpontosítják ere-
jüket és annál az orosz haderőnél kényszerítik ki a döntést, 
mely leghamarabb fejlődik  fel  a mazuri tavakhoz. 

A helyzet tehát az volt, hogy délen Samsonov átka-
rolási mozdulata miatt, itt kellett döntést provokálni, nehogy 
az egész német 8-ik hadsereg megsemmisüljön. Hindenburg 
tehát ki adta a parancsot, hogy a rendelkezésre álló összes 
haderők Francoia I., Below L tartalék hadieste, továbbá 
Königsbergnek és a Visztula hídfőknek  minden ágyuja éa 
hadereje az Allenstein—Bochensteini szakaszra koncentrá-
landó. Olyan volt a helyzet, hogy ezzel a rendelkezéssel 
egész Keletporoszország északi része Königsberggel egye-
temben ttnaea állott, vagy legalább ia azámba nam vehető 

egységekkel rendelkezett. Augusztus hó 23-án a vonatok 
megindultak éa szállították a csapatokat éjjel-nappal délre. 
Minden elővigyázati rendszabály betartása nélkül, közvetlen 
a front  mögött, szinte a dörgő ágyuk tüzében nyílt pályán 
vagonirozták ki a csapatokat 26 percenként és erőltetett 
menetben fejlfldtették  lel az áttörni ezáudékolt troutszakaszra. 

A hadijáték hatalmas és nagy volt. Egy kártyára 
feltenni  mindent, abban a reményben, hogy Kenuenkampf  az 
átcsoportosítás idejére nyugodtan marad. Laguiche francia 
attache titkos jelentést is küldött volt Jotfre  generáliszi-
musnak Rennenkanipt tétlenségéről, azzal vádolván az orosz 
hadsereg parancsnokot, hogy a némel ek meglizetett embere, 
mert nem siettet Samsonov segítségére az áttörés ideje 
alatt. Habár Rennenkampl balti származású germán volt, 
Jöttre még se hitte el a megvesztegetés képtelenségét. 
Tény sz volt, hogy a Gummbinen környéki harcok, valamint 
a 10 uap alatt megtett 250 kim ut az augusztusi hőség-
ben, valamint Francois hősies ellenállása az I. orosz had-
sereg erejét is meggyengítette ás átcsoportosító pihenésre 
kényszentette. 

Augusztus hó 25-én reggel Francois Usdauval szem-
ben a 168 magaslaton szemléli az átellenben levő állásokat, 
ahová megérkezik Hindenburg és Ludendort is. 

Ludendorf:  Holnap, augusztus hó 26-án reggel 5 
órakor frontális  fámadás  és áttörés Usdaunál. Ez az I. had-
test feladata. 

Francois: De hiszen a csapatok kivagonirozása se 
lehetséges ezen idő alatt. A lffszeroszlopok  se tudnak addig 
beérkezni és a katonáim aznronnyal kell harcoljanak. 

Ludendorf:  Hát akkor szuronnyal fognak  harcolni. 
Ludendorf  t i. nem akart Francois makacskodása miatt 

Waldersee sorsára jntni. Ezért volt érthető tul katonás 
keménylége, 

Nagyon hidegen váltak el a tábornokok egymástól. 
Vissza menet Hindeuburg Montovo állomáson, mely közvet-
len a finnt  mögött volt megállt és a drótnélküli állomáson 
érdeklődik a legújabban érkezett hírekről. Ebben a pillanat-
ban fogták  el az I. és II. orosz hadsereg titkos táviratait, 
melyek pontosan megadták az oroszok támadási irányát a 
kővetkező napokra. Az autóban kiterítik a térképeket a 
melyekből örvendve állapítja meg a két katona, hogy a 
Hennenkampf  részéről, csapatai kimerültsége folytán,  komo-
lyabb veszély nem áll lenn. 

És a tannenbergi áttörés szempontjából a német bul-
szárnyra irányuló támadás, vagyis Itennenkampfnak  a követ-
kező napokban történi! tevékenysége volt a németek szem-
pontjából fontos  Ez volt az áttörés sikei-éne1» az egyik pil-
lére. A másik tényező, amint már emlitettíik, Scholtz XX. 
hadtestének az ellenálló képessége, mely hadtest Xeideuburg-
tól a Spirding tóig mintegy 100 klm.-es szakaszon kellett 
fedezze  a vonatokon északról érkező német csapatoknak nyu-
godt felfejlődési  lehetőségét. Es a XX. hadtest minden se-
gítség nélkül helyt is állt ennek a leiadatnak és kemény, 
véres harcok árán fedezte  Samsonov túlerejével szemben a 
német haderő felfejlődését. 

Ezek a harcok, melyek Hindenburgnak katonai ügyes-
ségét bizonyították, augusztus 26—30-ig tartottak. A harc 
már 2 napja folyt,  amikor 28-án délután 6'30-kor Hinden-
burg diktálja a további parancsokat: Kérem uraim írják! 

Fiőgenau... (Itt volt tulajdonképpen az áttörés szín-
helye.) Ekkor előlépett Hotfmann  őrnagy és tiszteleg: „Sza-
bad változást előterjesztenem ? Frőgenau helyett az itt átel-
leuben fekvő  Tannenberg, történelmi nevénél fogva  alkalma-
sabb volna a csata elnevezésére." Hindenburg helyeslőleg 
int. „Tehát akkor Tannenberg". Igy született meg Frőgenau 
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Fontos iakolai tudnivaló. 
As iskolai belratáBok alkalmával történt számta-

lan vlsszaélÓB Ügyében Dr. Gyárfás  E!emér csíki Bze-
nátor a követkeióket közli: 

Iskoláink nyugodtnn beírhatják mindazon tanuló-
kat, akik magyar anyanyelvllkek ÓB a törvény szó-
szerinti értelmeaése azerint Iskoláinkba Járhatnak éa 
felvehet  minden lakola annyi tanulót, amennyi a mű-
ködési engedélyében megállapított létszámba, illetve 
a törvény kereteibe (osBtáiyonként, helyesebben tan-
erőnként 60) belefér. 

A revizoroknak semmi beleBzólátuk nincs abba, 
hogy a beiratkozó tanulók közOl mennyi lehet a lét-
száma a külömböeó osztályoknak a ugyancsak nincs 
beleszólásuk abba Bem, bogy tanerőinket BZ egyeB 
osztályok között miként csoportosítjuk. Ezt különben 
1B jogunk van megtenni a beiratkozások utén ÍB, ba 
majd látjuk a létszámot az egyea osztályokban. 

Ha az állami iskola ignzgr.tók megtagadják a do-
radák aláírását, ugy a azlilók két tanú előtt adják át 
nekik a nyilatkozatot, melyben az állami ÍBkola igaz-
gatóval közlik, hogy gyermeküket a mi iskolánkba akar-
ják beíratni. E közlemények megegyeznek mindazzal, 
amit dr. Pál Gábor orsz. képviselő közölt a beiratko-
zásokra vonatkozólag lapunk 1934 augusztus hó 26 1 
számában. 

Beiratkozási csendéletek. 
Szeptember 1—10 közötti idő izgalmas, nem kí-

vánatos napokat jelent a mi számunkra. 
E«kor folynak  a beirat-

kozások éa egyben a hítvaliásoa, felekezeti  iskolák 
elleni kirohanások. íme egy eset a Bok közül. R- cd.-zte 
a Uihaileni—sz?ntm<h lyi áll. isi ola tanítónője: 

Ez a kulturzónás hős özv. Horgas J.izsefnét, 
mert Irma nevü leánykáját a felekezeti  iskolába akarta 
beíratni, ÖBBzeszIdta, hazátlan bitangnak nevezte éa 
megtagadta a kiadását a kért iratoknak. 

Ioan Gheorghe simoneBti—csikczentslmoni tanító 
a beiratkozásokat töltött revolverrel végzi, ameiy állan-
dóan ott van az asztalán. — Todor Jinoa p'ebánost, 
aki az Irodájában nem kcBzönt neki románul, tiz ember 
előtt kiutasított! B kötélszte, hogy újra bejöjjön éa 
köszönjön, amit a plébános az iskolája érdekében vé-
gig keltett csináljon. 

Ugyanez a Ioan Gheorghe tanító trra akarta rá-
venni Iocze István községi bírót, hogy alá rjon ngy 
hamis jegyzőkönyvet, amelyben a közeeg kijelenti, hogy 
a felekezeti  ÍBkola a község tulajdonát képezi és azt 
átadja az állami iskolának. M u án »z a bt állitáa eny-
hén 8zólva hazugság, a községi biró nem írta alá a 
jogyzőkönyvet. 

— N.m 
jól megy az igy, ahogy szük látókörű hata'm»Reágok 
rend'zik. A m'paket szeretatben kell tartani cg\más 
mellett, arra kell nevelni éa nem lihet tűrni, togy 
ugyanazon orazág polgárai acsarkodva nézzünk egy-
másra, vagy folyton  a jogfosztottaág  érzetével gyűlöl-
ködjünk. Azért vannak minden népnek képzett lelkü-
letű, jó érzisü éa átfogó  gondolkozásra érett fiai  is, 
bogy leio'aék a tul buzgolkodó 

Hadirokkant ügyek. 
A nagy, 100 és 80 százalékos  rokkant  legény-

ség nyuedij;llitra*nyt«it 1934 juUui hó 1 ól kezdődőiig 
felemelték  az 1932 évi törvény szerint. Egv nagy rok-
kant kap városban 3750 lejt, fa'ua  1675 lejt; egy 100 
százalékos, városban 2500 lejt, falun  1250 lejt. a 80 
százalékos rokkantak részérn ezévben csak az ezen 
törvény által megállapított nyugdíj 25 azázalékát folyó-
sítják. 

Általános rendelkezéa azerint a ferntl  hadirokkan-
tak a „titlu de pensie"-t be kell küldjék az uj nyugdi-

ja* előlráia végett a következő címre: Ministerul Apă-
rării Naţionale serv. pensii militare Bucureati, Calea 
Grlvitei 23. És pedig a 100 százalékosok folyó  év szep-
tember bó 15 lg, a 80 százalékosok szeptember 15-től 
kozdődöleg. 

Drapelul  nostru: A hadirokkantak blvataloa lapja 
kiadja a Rokkantak Oraz. SzövetBége : Societatea Mut. 
înv: de razbolu (8. M. 1. R) Bucureati. Ez a rokkant 
Szövetség (S. M. I. R) ma az egyetlen egyoaület, amely 
magában egyeeiii az ösBzea háborús rokkantakat. El-
nöke VagauneHCU ezredes Bzenátor és Gheorghiu v. 
őrnagy, akiknek vezetésével a szövetség különösen 
sokat küzdütt a rokkant legénység nyugdijának egysé-
gesítéséért. Az egyesület szikhelye Bucureşti, S;r. 
Borthalot 24. Ezen elm alatt van a Drappul noatru 
szerkesztősége ia. Miután ez az újság az egyetlen, 
amely a rokkant ügyekkel foglalkozik,  azinte nélkülöz-
hetetlen az I. O V. világ Bzámára. Az ujBág előfizetési 
ára 50 lej egy évre. Minden község rokkantja, özve-
gyei legalább egy szimot rendeljenek éB igy állandóan 
figyelemmel  kisérhetik azon keresztül az őket érintő 
törvényeket és intézkedéseket. 

Az elhalt  rokkant  hátramaradottjainak  ügyei-
mét felhívjuk  arra, hogy az özvegyének vagy gyerme-
kenek csak abban az esetben van joga a nyugdíjra, 
ha orvosi éa hatósági bizonyítvánnyal igazo ja, hogy a 
halál a háborua rokkantság következménye. A rokkant 
halála után első do og legyen beszerezni ezen bizo-
nyítványokat és beterjeszteni a következő cinre: Ml-
Risierul Armatei 8 c.ia III-s, Pensii grada Inferioare 
Bucumstí, Calea Grlvitei. 

Minden  segélyt  beszüntettek.  Az I. O V. hiva-
talok tudomásul adják, hogy Bemmiféle  segélyt nem 
folyósítanak.  Azok akik művégtagok beszerzésére men-
nek, azoknak az utazá?i költségeket még megtér.lik, 
da egyéb Begilyeket semmi körülmények között nem 
adnak. 

A csiki  rokkantak  művégtagjait  a jövőbon nem 
Bucurnbtlhen, h inem a Clu]—kolozsvári állami művég-
tag gyárbsn utalják ki. A művégtag iránti kérvenyok 
a kövr-tkező címre tU'derdők: Atelierul de Ortopedie 
al Min. Muncii Cluj. A miniszter aemmi okkal nem 
engedélyezi a más központban való utalványozáat. 

A megyei főorvos  leBz az uj I. O. V. törvény 
Bzerint minden vármegye rokkant védelmének a főnokn, 
egy melléje rendelt rokkant tiBZttel. 

A rokkant  kaminokban  a jövőben minden rok-
kant három havonként c;ak két napot tölthet. L?gszi-
goruabbun végrehajtják ezen recdelkt zéBt, ugy, hogy a 
bucureşti B rthe'ot-uccil rokkant otthonban már nem 
lehet hetükig maradni. 

A rokkant  tisztek  nyugdíj egységesítését még 
nem o'dották in>g. A rokkant Szövetség eziránt ÍB 
harcos tevékenységet folytat. 

A távolbalátás mai állása. 
Irta: Véoaey Oyula oki. elektroteohnlkns. 

Mostanában nagyon sokat foglalkoznak  ugy a 
nspilapok, mint a folyóiratok  a távolbalátással éa szí-
nes riportokat adnak egy-egy interjú kapc.án külön-
féle  taiá!mányokrói. Egy-egy élelmeB újságíró még azt 
ia kila'.ásba helyezi, hogy a közel jövőben annyiért ve-
het bárki egy képrádiót, mist most egy rádiókészülékét. 

Aki szeret legalább gondolatban foglalkozni  e 
tárgykörrel, az bizonyára Ctodálatos lehetőségeket iát 
i távolbalátásban éa gondolatban csavar egy6t a kép-
rádió keresőjén éa megjelenik "gy tarka keleti krp, 
ép egy txpediclóa közvetitéa Bagdadról éa eléiárul 
keletnek minden misztikuma, órdek»B8ége, a kalifák 
mesevárosa, mBjd jó későn, éjjel 1 óra körül nagysze-
rűen veazl ugy a képrdión, mint rrndeB rádióján a 
new yorki M itropolitan opera előadását és gazdag él-
ményekkel tér pihenni. 

Miiyen meBBze vagyunk még ettől. Ugyania még 
távolról BB tart Ilyen közel a t> chnika, bogy közvet-

Felnőtt férfiak  tornája. 
Bnczáaay Zoltán, a csíkszeredai róm. kath. főgim-

názium kiváló képzettségű tornatanára, többek kérésére 
felnőtt  férfi  tknak, hetenként kétszer, módszeres tárná-
kat ad. — B^czássy a modern testnevelés methodu-
sainak szakszerű alkalmazásával nemcsak középiskolai 
tanítványaival, hanem — éppen a nyár folyamán  — 
7—10 éveB gyermekekkel is igen Bzép eredményeket 
ert el. Egéazen természetes, hogy azok a felnőttek, 
akik Baczásay tanítványainak pompás tornamutatvá-
nyait látták, kedvet kaptak a tornára. A modern torna-
tanitás a régi módszerekkel teljesen szakított a külö-
nös gondot fordit  a teat minden részének harmonikus fej-
lesztésére; azonkívül minden életkornak a szerveset fejlet-
Bége és állapota azerint megfelelő  gyakorlatokat ir elő. 

Lapunk következő számában részletesebben ierni r-
tetni fogjuk  a modern torna módszereit, most csak 
arra mutatunk rá, bogy a felnőtt  férfiak  tornája bygie-
nikus torna, amelyeknek az a feladata,  hogy a teBt 
merevségét megszüntesse, visszaadja rugalmasságát, 
amelyet a nem tornáaáa miatt elvesztett, továbbá, bogy 
hajlékony, ügyes és kitartó legyen a mozgásban, a 
járásban, A felnőtt  férfiak  tornájának a kedély felélén-
kitésén kívül az a kiváló haszna, hogy a test anyagai-
nak elrendeződését szabályozza: sovány egyének föl-
erősödnek, akik pedig egészaégtelen bizáenak indullak, 
normáliaan fogynak. 

A felnőtt  férfiak  tornaórái a róm. kath. főgimná-
zium tornatermében kedden éa pénteken eate fél  8 
órakor vannak éa állandó jelleggel egéaz éven át tar-
tanak. Jelentkezni lehet bármely napon, vagy a torna-
órákon. Bsczáaay Zoltánnak ezt az Igazán egéBZBégeB 
és haaznos vállalkozását 26 éves kortól fölfelé  minden-
kinek a legmelegebben ajánljuk. 

AIX. országos l i M l n  oaffljiiles 
szept. 2 és 3-án Tg.-Sacuesc—Kezdivasárhelyen tízezer 
ember jelenlétében, fényes,  ünnepélyes keretek között 
a legszebb sikerrel éa bensőséggel zajlott le. Az idén 
Szatmár—nagyváradiak kiváló azentéletü püspöke Fied-
Jer  István  vezette a nagygyűlést. Majláth  0. Károly 
püspököt, az erdélyiek szeretett főpá-ztorát  Szélyes 
Dénes prelátus, székesegyházi kanonok, dr.  Pacha 
Ágoston  temeavári püspököt pedig Ferch  Mátyás 
apatkanonok kepviselte. A gyűlés gazdag programjá-
ból kiemelkedtek Fiedler  püspök, dr.  Oyárfás  Elemér, 
Márton  Áron, Veress  Ernő,  dr.  Szalay  Mátyás, 
dr.  Rijka Qéza tanár, dr.  Bartha Ignác  ügyvéd, 
dr. Schlagetter  Nándor  orvos, Lukács Mansvét 
beszédei éa előadásai, melyek felöleltek  a legaktuáli-
sabb kéidiaeket, főkép  a házasság és gyermek, a 
családi és iskolai naveies fontoa  problémáit. A szóno-
koknak a meggyőződea tüzével áthatott szavaiból egy 
ToaérgondolatTiligUott moaaaire bódító, Bugéraó erővel: 
megújítani  családi,  iskolai,  egyéni és társadalmi 
életet,  megújítani  az élet  egész vonalát a krisztusi 
világnézet  szépségében és erejében. 

M-igható volt látni, hogy a nyomorúságban, szen-
vedésben, munkában eltörődött nép, amely a közeli 
tiz faluból  zászlók alatt, nagyszámon Beregiett össze, 
lelkea, derék plébánoaaik vezetésével — miut várta, 
leate, itta vezető nek szívből jövő, szárnyaló, felemolő, 
vigasztaló gyönyörű gondolatalt, mint a szomjas virág 
a harmatot. 

A katbolikus migyar nép törhetetlen életerejé-
nek, rendületlen hitküaégének minden vihar, sötétség 
éB ború közepotte is hívő, bízó derűlátásának, tenni, 
dolgozni, haladni, javulni kész akaraterejének a kath. 
szolidaritásnak, hivő szivek egyttttérző öaazedobbaná-
Bának megragadó kifejezése  volt ez a nagygyűlés. 
Egyhangú, lelkes határozatban kimondották az annyira 
nélkülözhetetlen krajcáros, népies napilap meglnditáaát. 
Az erdéiyi Róm. Kath. N(pszövetBég ugyanekkor tar-
tott közgyűlése Sindor Imre utódjául népszövetségi 
Igazgatóvá megválasztotta vármegyénk szülöttjét, Már-
ton Áront, a kiváló egyetemi hitszónokot (—t) 

helyett a Tannenberg név, mely csata az oroszok történel-
mében Soldau néven szerepel. 

A németek az orosz XIII. és XV. hadtesteket tör-
ték át. 

Augusztus ho 28-án Samsonovhoz német foglyokat 
hoznak, amelyeknek vállpántjából megállapítják, hngy telje-
sen nj csapat egységektől származnak, sőt azt is látja Sain-
Bonov, hogy az ez egész kelet német haderő az ő allenatein-
neidenburgi vonalra koncentráltatott. Ilyen helyzetben két-
ségbe esetten telefonál  Baranovicire a nagyherceghez segit. 
ség'rt, ahonnan azonban azt az értesítést kapja, bogy Xi-
kolaj Xikolajovics elutazott Sliiliuskivel Rennenkampl'hoz 
ösztökölni őt a további táraadásokra és Königsberg elfog-
lalására. Minthogy sem támogató és biztató jelenséget nem 
tapasztal a lefolyt  beszélgetésből, elhatározta, hogy a néinet 
támadás irányának megfelelőleg  a frontját  balra kanyarítja 
és megváltoztatja. Be volt hozzá osztva Kuox angol tábor-
nok, mint katonai attasche, kivel közli ezt a szándékát, aki 
azonban nem akart meggyőződni ennek helyességéről. Sam-
sonov, hogy személyesen meggyőződjék a helyzet valóságá-
ról, elkövette, miként az orosz-japán háborúban, hogy el-
hagyva főhadiszállását,  lóháton kilovagolt Knoxxal és tör-
zsével a tüzvonalba. 

Neidenburgtól északra 5 klm.-re, hol legutóbb az elő-
nyomulás következtében Samsonov szállása volt, lóról száll-
nak. Itt igy szólt Samsonov Knoxhox: 

„Tábornok ur! Közölnöm kell önnel, hogy a helyzet 
tragikusan komoly, a XV. és XIII. hadtestem át van törve, 
a Vl.-ik pedig rendetlenül menekül visszs. Kérem közölje 
kormányával, hogy mi mindent elkövettünk Oroszország és 
szövetségeseinkért. En azt hiszem, hogy akármilyen kime-
netelű ia legyen ei az ütközet, a végaő győzelmünket nem 

befolyásolja.  Reméltem, hogy jobb időkben találkozom még 
önnel. Isten vele!" 

Erre Knox visszalovagolt, Samsonov pedig előre. Leg-
többször parancsnokok nélkül találja csapatait. Az egyik 
ezrednél egy elesett, ezredes helyébe egy őrnagyot nevez ki 
parancsnoknak és kényszeríti, hogy ezredét vesse vissza a 
tüz vonalban, amikor e-z az őrnagynak nem sikerül, az őrnagy 
Samsonov szeme láttára főbelüvi  magát. Hiába ad a külön-
böző csapat egységeknek parancsokat, azok nem érkeznek 
rendeltetési helyükre, mert a németek miudnnt oldalba kaptak. 

Igy bolyong augusztus hó 30-án, most husz éve, haj-
nali 3-kor a wíilenbergi erdőben egy katonával, aki miut 
diák önként vonult be katonának. Amikor már mindenütt 
csapkodnak a gránátok és körül volt zárva, átad a katoná-
nak egy lepecsételt levelet, amplyet már előbb a rossz hí-
rekre való tekintettel megírhatott: 

„Te keresztül törsz a vonalon és ezt a levelet a cimzet-
nek átadod". A levél pedig igy szólt: A cár őfelsége  sen-
kiben sem hitt ugy, mint bennem. Ezen katasztrófa  után 
azonban soba többé szemei elé nem kerülhetek". A diák 
katona a levéllel eltűnt délre. Samsonov pedig, hogy a 
fogság  szégyenét elkerülje, a reggeli nap (elkeltében tőbe 
lőtte magát. A németek sirkövet emeltek a tannenhergi 
csata síkon a hős orosz tábornok emlékére az alábbi ielirat-
tal: „Samsonov tábornok, Hindenburg ellenfele  a tannen-
bergi csatában. Elesett 1U14 VIII. 80-án. 

Ebben a csatiban a németek 92000 foglyot,  13 tábor-
nokot, 350 ágyút és rengeteg hadiszert zsákmányoltak. 

A vereség utáni éjjel egy autó rohan Sawics ezredes-
sel, aki a nagyhercegtől jött, az insterburgi „Dessauer 
Hof-ba,  Rennenkampf  főhadiszállására  éa berontva a had-
műveleti ozztályba tisztelegve jelenti Rennenkampfhak. 

„Kegyelmes ur! Jelentem, hogy a Ilik hadsereget 
megverték s a veszteségek igen nagyok". 

liennenkarapf:  „Húszezer" ? 
Sawics : Hatvauezer, de lehet százezer is! 
Keuuenkampf:  Es a 11-ik hadsereg parancsnok? 
Sawics: Samsonov tábornok halott! 
Itennenkampf:  Elfogták  ? 
Sawics: A hadsereg parancsnok főbe  lőtte magát. 
A további beszélgetés során Sawics parancsokat hoz 

a főhadiszállásról  az oldalában veszélyeztetett I. hadsereg 
részére. Azonban ezen iutézkedézek is hiábavalónak bizo-
nyultak, mert Hindenburg 7 napi pihend után a reorganizált 
csapataival szeptember 6—12-ig az Allenburg—angerburgi 
vonalon Rennenkampf  I. hadserg't is döntSleg megverte, 
amely kénytelen volt Keletporoszországot elhagyni. 

Még csak egy dulgot akarunk megemlíteni, egy hibát, 
mely a német hadtörténeti irók szerint a háborút az antant 
javára döntötte el. Ugyanis a tannenbergi csata javában 
folyt,  amikor Moltke a nyugati frontról,  Prittwitz korábbi 
kérésére, két gyalog hadtestet és egy lovas hadosztályt ki-
vont és habár a marnei csatához ezen csapatok nélkülöz-
hetetlenek voltak, a keleti hadszintérre vezényelte. E miatt 
a nyugati fronton  a német I. és II. hadsereg között olyan 
rés támadt, amellyel szembe a Marnenál Jotlre a németek 
gyors előre nyomulását illetőleg Párizs elestét megakadá-
lyozta. Ezeket a csapatokat Hindenburg az áttöréshez már 
uem tudta felhasználni,  hiszen szeptemberben érkeztek meg, 
ellenben a franciák  megmentették PárizBt és ez az intézke-
dése Moltkénak a bukásába került. Marne után ő is Pritt-
witz sorsára jutott, hogy helyét átadja Falkenhaynnak, aki 
után Hindenburg következett, akinek bölcs és higgadt had-
sereg éa állam vezetése a most bekövetkezett haláláig mid-
nyájonk előtt ismeretei, (Végt.) Heliwig  Vilmos, 
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lenül képet tökéletesen tudjanak közvetíteni. Hangos 
fl'met  már tudnBk, de Jól, csak laboratóriumban. 

Mindenekelőtt kétféle  képátvitelt kell megkülön-
bostetni: állókép- (fénykép,  raji) ás mosgóképátvitelt 
Ai előbbit teljesen megoldották és nem esik különö-
sebb nehézségbe egy körözött szélhámosnak az arc-
képet 2—3 perc alatt szétküldeni az egész kontinensre 
a rendőrhatóságok részére, vagy épen .X* petroleum-
király aláirt csekkjét 16 perc malva 7000 km.-re to 
vábbitanl bemutatásra. Az állóképeknél könn>ü a hely-
zet, mert nincs ldőhös kötve, hogy a képpontokat egy-
másután 1 perc alatt adjuk-e le vagy 5 parc alatt. A 
mozgókép továbbításnál gondoskodni kell arról, bogy 
mp.-ént legalább 12 képet tudjunk továbbítani, bogy a 
vételnél a mozgás illúzióját keltsük és egy kép mennyi 
apró képpontból áll, amit továbbítani kell egymás uián. 
Iit támadnak aztán olyan nehézségek, amelyet minden 
feltaláló  megoldani vél. A legkülönfélébb  rendszerek 
láttak már napvilágot, kezdve a Nipkow táicsás tele-
víziós készüléktől egész a legújabban mindinkább tért-
hódttó Browű katódsugaras készülékéig. Számos tár-
saság alakult már ezldálg jó summa alaptőkével a 
gyakorlati kidolgozásra, mert szenzációs üzletnek igér-
kozik a televíziós készülékek gyártása — siker esetén. 
A nagy német rádiókiállltáson már pár éve sorozato-
san bemutatták a legújabb modelleket, azonban esek 
csak ott helyben működtek jól a legkínosabb beáUtás 
és ellenőrzés mellett s aztán jó néhány km. távolságra 
az adóról már csak a légköri zavarokkal teleszőtt 
.tinta foltos"  képet tudták venni. Azonban a konstruk-
tőröket ez a kátyúba jutás nem kedvetlenítette el és 
lázaB munka fo'.ylk  a dlcFŐségért, a feltaláló  pá'má-
jáért. Ugyanis egy nem várt akadályra bukkantak. 
Kezdetben nagyon kecsegtető eredményeket értek el, 
úgyannyira, hogy már közeli legyártást vettek tervbe. 
Azonban kilepve a laborator nm falai  közül, a továb-
bításra alkalmazott ultra rövid rádió hullámok saját-
ságos terjedési viszonyai miatt a haladás egyelőre meg-
akadt. Ugyanis az u'tra rövid hullámok megteszik azt 
a szívességet, hogy az adótól csak 5000—7000 km 
távolságra vehetők egyelőre még bizonytalanul és köz-
ben vagy alig, vagy egyáltalán nem vehetők. Igy a 
mostani rendszerekkel többszáz kilóméteres átvitel még 
ntm sikerült éB az adó környezetében sikerül csak a 
vétel. Igy várni kell addig, amig sikerül a továbbítási 
eljárást tökéletesíteni, máskülönben csak a leadó állo-
mások közelében lakó „boldog halandók' jutnak abba 
a szerencsés helyzetbe, hogy egyelőre hangos fi  met 
élvezhetnek képrádiójukon. 

A tg.-muresi, marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara közleményei. 

Kereskedelmi és Ipari vállalatok figyelmét  fel-
hívjuk, hogy amennyiben nem rendelkeznek az 1930 
évi egészségügyi törvény 102, 104, 337 és 347 § aínak 
megfelelő  egészségügyi engedéllyel (sutoriznila sani-
tara) u îy Bzerezzék azt be, mert különben büntetésnek 
teszik kl magukat és Bzonkivül a vállalatot ls bezárják. 

A C. F. R. vezérigazgatósága 101.521—1934 R 
A. sz. alatt rendeletet adott ki, mely szerint az összes 
vasúti állomások kötelesek nsppal és éjjel is bármely 
órában nyers gyümölcBŐt (dinnye, Bima és dió kivéte-
ldvet) zöldséget pt d'g káposzta, krumpli, száraz hagyma 
és fokhagyma  kivételével felvenni. 

A szállítás a leggyorsabb formában  fog  történni 
a rendes árutarifa  mellett, ha prdíg a feladó  írásban 
kéri, ugy személyvonattal ia txpedlálják a feladott 
arut, amikor ia 50 azázalékkal magasabb tarifa  fize-
tendő. 

A Banca Naţionala megengedte, hogy 1934 aug. 
1-től keadődőleg az útlevelek, valamint a külföldre 
u;azók rezére engedélyezett devizák és utazásijagyek 
vizátását, amit eddig csak a Binca Nat'onala végzett, 
az alábbi pénzintézetek la elvégezheaBék: Banca Ro-
maneasca, Banca da Credit Roman, Banca Comerciala 
Romana, B*nca Comerciala Italiana ai Rimana, Banca 
Tribuna, Banca Auglo—Cehoslovaca BÍ de Credit din 
Praga, Bmk Of  Limited és Societatea Bancara Romana. 

A kereskedők és iparosok fl/yelmét  fiihlvju'í  a 
vasárnapi és a törvényes Ünn pí munkaszünetek szigoíu 
betartására, mert ezután szigorúbban fogják  ellenőrizni 
a vonatkozó rendszabályok betartását. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A káromkodás. 

A ml népüaknek egyik legocamányabb szokáaa. 
Gyakran találkozunk vele. Uton-útfélen  belebotlunk 
káromkodó emberbe. A legcsekélyebb akcdálv, a leg-
értelmesebb káromkodás felé  sodorja különösen a 
székely fajtát.  — Küzdjünk ellene minden eszközzel. 
A WvlIágoBitáa, a szeretet minden fegyverével  Igye-
kezzünk megváltoztatni a káromkodó lelkületét népünk-
nek. H azen csak virtusa rossz szokásból használja 
indulatainak színezésére a brctelen szavakat. Eaer 
gíkusnak, f<  rfl  »snak és félelmetesnek  káromkodás nél-
kül is lehít lenni. Mint ahozy bicska éa pálinka 
nélkül ls ellahetne Intézni minden vitás ügyet Ujab-
ban a japánokról sokat hall a ml népünk la. Bizonyos 
titokzatos varázsa van ennek a távol keleti népnek. 
A vitézségnek, az eróuek. a szívósságnak, az öntuda-
tosságnak, a harcratermettségnek félelmes  emberei 
ezek a kelet németjel. Nos ez a japán nép az ljten-
nék egvlk legvallásosabb, legjámborabb, legszebb lel-
kületű teremtménye. amelynek ajkát soha káromkodás 
el nem hagyja. Aa egéss világot félelemben  tartó 
erőssége mély vallásouágában, hitében, M «si ssoká-
aokhoa való ragaszkodásában fc  a Tantól Iránti tiu-

teletében van. Ea minden nép megmaradásának és 
erejének legfontosabb  kelléke. Esért tanltja a székely 
népet la egéss múltja és jelenje arra, hogy legyen val-
lásos, ősi hitéhes ragasskodó. becsületes, mert a ká-
romkodó, durva és oktalan irányban vlrtuskodó népek 
a nagy versenyben eltűnnek a föld  színé'ól. 

— Házaaaágok. Láaaló Jóaaef  éa Frled Böske 
folyó  év szeptember 2 án házasságott kötöttek Csík-
szeredában. 

Farcádl Sándor Bébi és TsBcádl Béla folyó  évi 
szeptember 6-án tartották esküvőjüket Budapesten. 

Itakovics Jean galacl fodráaz  éa Morvái Magda 
a helybeli Corao fodráasüzlet  női fodrásza  folyó  bó 
3-án házaaaágot kötöttek Tűanádfürdőn. 

— A vármegyéből. A gheorghenl—gyergyó-
azentmlklóal járásbíróságról a napokban Ismeretlen 
tettesek elloptak egy iratcsomót, amelyben egy 50 ezer 
lejes váltó ls volt. A bevozetett vizsgálat eddig ered-
ménytelen. 

Veress Ferenc 31 éves taplocal illetőségű mun-
kást a hargitai „Róka" nevű kőbányában szeptember 
l én haláloa szerencsétlenség érte. Robbantás közben 
egy kő a szerencsétlen munkást agyonsújtotta. Veress 
a helyszínen kiszenvedett. 

— Balázs Ferenc kozmeni—kozmásl gazda ló-
vásárból kifolyólag  öaezeveszett Nyisztor János tusnádi 
cigánnyal. A cigány, aki nem tartozik a vitézebb faj-
ták közé, most bicskát rántott és öaaseszurkálta a 
székely gazdát. 

— A carta—karczfalvl  hadszíntéren szept. 2 án 
Ibmét dsrekas munkát végzett a bicska. A vasárnapi 
táccmu'atságon összevesztek a legények. A verekedés-
nek két halálos áldozata van: Mészáros András gazda 
és Biró András, akiknek életben maradásához nem aok 
remény van. Azonkívül tlz könnyebb sebesülés is 
történt. 

— Péter Mátyás Bincu—bánkfalvi  biró erdei 
munkán dolgozott egész cialádjával. Pár napi munka 
után hazatérve, megdöbbenéssel látta, hogy a lakását 
feltörték  éa minden értéket elraboltak. A totteaeket 
nem elkerült elfogni. 

— Huszonegy magyar vasutas tisztviselőt, akik 
a Brassó—Csíkszereda vonalon teljesítettek szolgála-
tot, folyó  bó 3 án távirati rendelkezéssel behelyeztek 
a régi királyság külömböső vonalaira. 

— Kincse Károly santlmbrul—cjlkszentlmrei la-
kóst házában halva találták. Bűntényről nincsen szó. 
A halált valószínűleg szívszélhűdés okozta. 

— Levágta a lábát az iparvasut ós egy 
éve hem kapja meg nyngdiját a munkás. Gál 
György joseni-i—gyergyóalfalvl  munkásnak, aki a 
Dnmbovita megyei Morenl fűrészen  volt alkalmazva, 
az ip»rvasut 1933 julius 19-én levágta a jobb lábát. 
A teljesen munkaképtelenné vélt szerencsétlen trunká" 
azóta egyik kérvényt a másik után nyújtja be a Dîm-
boviţa megyei belegsegélyzőhöz, ahol a fülűket  sem 
mozdítják. Most a munkás ügyét a cslkl Magyar Párt 
vette kézbe, ahonnan az Iratokat elküldötték az ille-
tékes mlnissterhez. 

A juh nem nagyon okos, ugy 
teremtette az Isten. Nem tud 

védekezni, ha megrohanja a far-
kas és a gyógyszertárba sem 
tud menni, hogy meg ve ye a 
GYÓGYSZERT, amely meg-
óvja a MÉTELYKÓRTÓL 
ettől a betegségtől, amely évente 
a juhok e z r e i t és ezreit pusz-
títja el. 
Ha a juhok buták, ugy a juhte-
nyésztőknek kell okosoknak len-
niók. Csak 10 leit kel: elköltenie, 
hogy a juhot ettől a betegségtől 
megóvja. Vegyen annyi GALBI-
NOL-kapszulát, ahány Juha van 

Néha  a 
JUHTENYÉSZTÖK 

épen  olyan buták, 
mint  a 

JUHOK I 
és adjon be mindegyiknek egyet. 
A beteg juh néhány nap alatt 
egészséges lesz. Adjon az egész-
séges juhoknak is Galbinolt és 
megóvja azokat a betegségtől. 
Ha vannak juhai és azokat a 
mételytől megóvni, vagy e beteg-
ségtől kigyógyítani akarja, ugy 
adjon nekik Galbinolt. 

.aplia f  u: ji^zti  JÍWT, 
minden  gyógyszertára-  ^Jv^ 
ban ét drogueriájában. 

— Lefoglalták  a Magyar Párt Írógépét. 
A Magyar Párt csíkszeredai irodájának egy ütött-kopott 
Írógép az egyetlen vagyona. Ezt az értéket, amelyen 
annyi szegény ember panaszát kopogják Iráaba, most 
lefoglalták  az 1931 évi telefonbeszélgetések  dijában. 
3661 lejt tesz kl a hátrálékos telefon  számla, amelyet 
a Magyar Párt nem tudott retdeznl, miután alig van 
valaki, aki rendezné a párttal szemben fennálló  tar-
tozását. Általában érdekesjelensóg ami népünk között, 
hogy senki nem érez semmi támogató kötelezettséget 
a Magyar Párt Irodájának fenntartása  iránt. Annál 
több azonban azoknak a száma, akik követelőző han-
goskodással rontanak a pártra és onnan elvárják, ki-
követelik a legalázatosabb kiazolgáláeukat. Nap-nap-
utón emelkedik a rosszindulatú bírálók száma, akik a 
leglehetetlenebb személyi ügyüktől kezdve a kelet-kínai 
vasút háboruB veszélyt jelentő problémájáig aMagyBr 
Pártot teszik felelőssé.  És egyre hatalmasabb közöt-
tünk a lezüllésnek az a természete, amely hétrét gör-
nyed az ügyel intézésónéi az utolsó csendőrőrmester 
előtt, de követelőző tiszteletlenségbe csap át, ha nem 
érzi közelébe a hatalomnak pofozó  öklét. Mind nugyon 
Bzomoru jelenségek ezek. De igy van. A népünk nem 
akar adut csak követelni tud attól a párttól, amely 
lelkiismerettel éa kötHleaségérzéaael áll minden magyar-
ügy szolgálatában. L 'gtöbbször pedig csak al kor for-
dul a Magyar Párt segítségéhez, amikor már mindent 
végig próbált éa mindenütt megnyúzták. — A Magyar 
Párt jószlvvel adja szervezetének minden segiső kész-
ségét a romániai magyar kisebbségnek. A pártirodák 
B különösen a csikmegyei éppen az utóbbi hónapok-
ban olyan hatalmas munkateljesítményt njujtott a 
bajbajutott magyar kisembereknek, amelyet nem bonyo-
lít le a legbusásabban fizatett  hivatali sparátus sem. 
Ameddig bírja, kötelességgel elvégzi a párt a maga 
jótékony munkáját. De a Bemmiből még sem lehet 
élni. A M*gyar Párt lefoglalt  Írógépje legyen figyel-
meztető arra, hogy a kötelességét teljeBitse a párttal 
szambán minden magyar ember, akinek míg adatott. 
Fizesse meg a tehetsége szerint azt a hozzájárulást, 
amelyből fenn  kell tartani a csiki Magyar Párt irodáját. 

— Vonat összeütközés. Málnás község állo-
másán szeptember 4-én délután két tehervonat össze-
ütközött. Hét kocsi összetört, szerencsére emberélet-
ben nem esett kér. 

— Szeptember 14—31: Oyümöloa éa ker-
tészeti kiállítás H.-Ciuo — Csíkszeredában. 
A gyümölcstermelés fejlesztésének  ÉB fokoíasának 
cAljával Csikvármegye 1934 szeptember 14—21 napo-
kon gylimölcskiállitást rendez Cjikszeredábsn az Ipar-
testület ksBzlnóhelyiségében. A kiállítás ideje alatt 
szakemberek tartanak előadásokat a gyümölcs terme-
lésről, a gyümölcsfa  kezelésről és általában a gyü-
mölcs-kertészet okszerű Irányításáról. A kiáliitáa ki-
terjed minden kertészti produktumra. Kzutoa ia foi-
hivjuk vármegyénk közönségét, hogy miual nagyobb 
érdeklődéssel vegyen részt a kiállításon. Ciik vármegye 
prefektusa  bevonta a kiállítás rendezésébe az összes 
Bzakkamarákat, gyümölcstermelőket és kertészeteket, 
ami által biztosítva van a kiállítás legteljesebb sikere. 

— A hadirokkant nem kell 
útadót fizessen.  Annak dacára, 
hogv a hadirokkant nem köteles 
útadót fiietnl,  gyakran megtör-
ténik, hogy kirójják és be ÍB 
hajtják ezt az.adót. Igy járt moBt 
D;ák György ditrói rokkant is. 
Figyelmeztetünk minden hadirok-
kantat, hogy nézzen utána a 
amennyiben kivetették az útadót, 
kérje annak törlését, mert a ha-
tóságok maguktól nem végzik el 
a törlést. 

— Október 1-én megnyilik 
a tanonciskola. A mercurea-
cluci—c.iitszer'dal tanor e:akoU 
folyó  évoktóbsr l é n m>un)i'ik. 
Az iskola Igazgatósága ezutou is 
felhívja  u;v ae íparoi, mint ke-
reskedő tunoactartúkat, bogy ta-
nonc -ikat 1934 szeptember 15— 
30 közötti napokon, a hivnt -los 
órák alatt Írassák be. A beírás 
alkalmával minden t^norc után 
250 lei fizetendő  a váro'j pénz-
tárba. Az iskola igazgatósága csak 
ennek a nyugtának alapján végzi 
a beírást. Minden iparosnak és 
kereskedőnek érdeke, bogy a ta-
nonciskola megnyíljon, mert az 
oktatási törvény Bzerínt mindenki 
hét elemi osztály végzéséig köte-
les a nappali iskolát látogatni. 
Kivételt csak a tanoncok képez-
nek, abban az esetben, ha tanonc-
iskolát látogatoL-k. Ellenkező eset-
ben a tanoncot is, ha nincs hát 
elemi osztálya és nem töltötte be 
a 16 évet, rendos nappali isko-
lába kell bbiratíi. Et azt jelen-
tené, hogv tanoncot nem lehetne 
tartani. Éppen ezért ismételten 
figyelmébe  ajánljuk az érdekel-
teknek, hogy tanoncaikat a fenti 
határidőben beírassák az isko-
lába, amelyet az 1934—35 évben 
a 250 lejes beírást díjak hoaaá-
járulásával a városi tanács tart 
fenn. 
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— Felhiváz a munkák amarai válaiatólhoz. 
A bacaut mnnkakamaráboz tartozó csíki választók 
figyelmét  felhivjuk,  bogy a választól listák folyó  év 
szeptember 8 és 9-én egéez aap betekínthatők a hely-
beli Munkásbiztositó pénctárnál, Gyergyóban pedig 
szeptember hó 10 és 11-én az ottani Munkáepénztár 
kirendeltségén. Felhívjuk az iparos, munkás éa magán-
tisztviselők figyelmét,  hegy ezen napokon nézzenek 
utánna ÉB ba nincsenek felvéve  B listákba kérjék a 
helyreigazítást. 

— Helyreigaaltáz. Lapunk 1934 évi nuţusztus 
hó 26-iki Bzámában közbirtokossági csendélet clrnü 
rovatunkban eliráa következtében tévedtünk. Nem a 
gyerg'ószentmiklóal, hanem a csikEzantmlklósl közbir-
tokosságról van szó fennti  cikkünkben. 

— Akiknek követelésük van a i államtól 
1934 Aprilia 1 előtti Időből, aaok a Casaa de Amor-
tizare-lól kérhetik követelésüknek adóbonokban való 
kifizetését.  Érdekeltek nyomtatványokért éa esetleges 
felvilágosításén  forduljanak  a PénzÜgylgazgatósághoz. 

— Halalozaa. Cslkrákosi özv. Császár Nándorné 
Bzül. calkszenlimrei László Polixéna 70 évea korában, 
folyó  hó 5-én elhalt Caikrákoaon. 

— Az Ipartestület  elhelyez  egy józan életű 
gépészt,  aki a traktor  kezelést  is érti.  Ugyancsak 
elhelyez  egy űatal  nőtlen  méhészt, aki a kaptár 
készítést  érti. 

— Figyelmeztetés. A helybeli adóhivatal tudo-
mására hozza a m.-ciuc-l—csíkszeredai adófizető  pol-
gároknak, hogy a Zíögöd határában levő ingatlanaik 
után járó öcazea adókat fizessek  be ezeptemb<r hó 
15-ig, ellenkező esetben el leesnek árverezve a végre-
hajtási törvény éneimében, október 1 után. Tehát ne 
várjon aenki Bemmi nemű felszólítást,  hanem haladék-
talanul fizesse  be aa adóját a mercarea c uc-i—caik-
azeredii áliami adóhivatalhoz. — Ugyanígy felhívj  t> 
azoa adófizető  polgárokat, akiknek a város területén 
ház éa belsős ingatlanjaik vannak, hogy azonnal fizes-
sék be házadójukat, hogyha nem akarják ingatlanjai-: 
elárverezését. Perceptor: G. V. Zíitz. 

— 100 0 0 0 lejt nyertek a 9170 az. osztály-
sorsjegy aaereucsés játékórái a szeptember 4 i huzásoj. 
Ez a aorajegy is Rí vész Ernő tg.-muruai főelarusitó 
eladásában került forgatómba  éa egész sorBjegy lévén. 
Murea, Ciuc, Odorheiu éa Trei-czune megyékben IAkó 
játékosok kezébe került az egesa nyeremény. Mint 
erdekebaéget emiitjük fel,  hogy egyetlen játékos sem 
engedte nevét közölni a nyilvánosság előtt, d<t mint 
érd jkeBBáget közölhetjük, hogy a nyerők között 3 kisebb-
Bégi tisztviselőnek tetetett lehetővé, hogy gyermekeit 
tovább neveltesse a gimnáziumban 1 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII VÂNĂTORILOR DIN 
MER'TJRhiA-CIUC fioa  ounoscat membrilor sooietaţ 1 arma-
toarele: Referitor  la vân&toarea oerbllor r&mftn  In vigoare 
dlspozlţlnnlle din >tnl treont pentru gropar-. a Yâuătorllor, ca 
observarea oA oondnofltorul  grupei dispnne, c& oel din grcpA 
nnde vor v&na, pentru a na se oonturba membrii anal po a -
tol. Cerbii se vor lmpaşoa namai la magit, lnoepknd din in-
tervalul dela 15 Septembrie p&nA la 15 Noembrle a. o. |l Jn-
oepAnd dela 12 ramarl. Un membra poate tmpaioa nnmal an 
cerb; na se poate Impaţoa peste nnmftul  aprobat de Minister. 
Membrii soo sant obligaţi a {«ce v&natnl de oerbl pe nrml-
toarele teritorii: Grupa t: Ctoea condncAtor de grapă Dr. 
Vasa Alexandra, paznio Barabás Ştefan.  O apa 2: Sonlenl şl 
Raoal, oondacA'.or Orbán Mihal, paznio Bojto ioslf  O tapa 3 : 
DAneţti qi Tomeşti, oondaoAtor Dr. Elthes Andr 1, paznio 
KUmmerl Anton. Grapa 4: Săntlmbra, oondaoAtor Dr Ţeţa 
Aarel, páznia Dávid losif.  Grapa 5 : Ceteţaia, condncAtor Pechir 
lo&n, paznio Sebestyén Emerlo. Qrajpa 6: lacobent, oonduoA-
tor Apor Ladislaa pazmo Oerg-ly Pavel. Na poate laa parte 
la vAnAtoarea cerbilor nioi nn membra, dacA In prealabil na 
B d ananţat la conduoAtoiul grapei, n'a aohitat taxa de mem-
bra pe tatregal an şl n'a depas sama de 8.0 Lei ante *o~ la 
oas.eral societAţ:!. CondacAtoril de grape şt paznicii snnt rAs-
puniAtorl de oontrolarea respeatărli dlspoziţ anilor de mal 
sas. CondacAtoril de grape sant obligaţi a ananfa  IinpLŞoareb 
anui oerb In 24 oie d-iai Pechar Ioan sau Hellwig Wilhelm. 
Oaspefll  t-ebueso aLanţhţi de m-.uibril ca t 1-an invitat annia 
dfntre  domnii preşed nţt şi membrii snnt obligaţi a depnne 
pentra tiosare oaspa taxa de psrtiolpare de 500 Lei şt În cez 
ck va mpuşsa oerbal, să p Ate-ŝ A lacA 2000 Lei. La nioi o 
spiole de vAnAtoare na poate laa par e cine este În restanţa 
CQ plata taxeior. Membrii se fao  aten(i a na Be assrda ; a 
fico  trageri nesigure asupra oerbilor, ca prin aceasta sA-i rA-
neasoA şi sA-1 piardă 

— A osiksaeredal vadásztársaság igsagatósága az 
alábblakat hozza a tagok tudomására: A Bzarvas vadászatra 
vonatkozólag érvényben maradnak a mult évi intézke-iós k a 
vadászcsopo.tokát illetőleg, azzal a megjegyzéssel, hogy a oso-
poitvezető szabja meg, hogy a osoportjabeliek közül kl hol 
vadásszék, nehogy egymást kölcsönösen zavarják. Szarvast 
i s&k bőgésen szabad Iónt, f.  évi szeptember 15 tői november 
15-ig, 12-öatöl fölfelé.  Egy tag os&k egy szarvé st lőhet; a mi-
nisztérium áltil engedélyezett számon lelUl li'-Ui ez>bad lân<. 
A tárBaiat tagjai az alábbi területeken vadászhatnak szar-
vasra: 1. csoport: Cslosó, csoportvezető Dr. Vasa Al-xundiu 
vadőr Barabás István. 2. csoport: Madéfalva  és Rákos, cso-
portvezető Orbán Mihály, vadőr Bőjte Józtef  3. o opoit: Dáu-
íalva és Szenttamás, csoportvezető Dr. Elthes Endre, vadőr 
Kümmtll Antal 4. csoport: Sscntimre, osopoitrezető Dr. Ţsţu 
Aarel, vadőr Dávid József.  5 osopoit: C atószeg, csoportve-
zető Pechar Jánof,  vadőr Sebestyén Imre. 6. csoport: Kászon-
jakit falva,  csoportveze ő Apor László, vadőr Uergely Pál. A 
szarvas vadászaton nem vehet réezt egy tag sem, mig előz?, 
tesen nem jelentkezett a csoportvezetőnél, ki njm fizette  egész 
évi tagdiját és 800 Lel lődijat előre a társaság pénztárnoká-
nak. A csoportvezetők és vadőrök kötelesek a fenti  Intézke-
dések betartását ellenőrizni. A csoportvezetők kötelesek a 
szarvaslövést 24 órán bolül bejelenteni Pechar János vagy 
Hellwig vilinos araknak. A vendégeket a meghívó tag köte-
le* bejelenteni valamely k elnöknek s a tagok köteles k min-
den vendégéit 500 Let réBzvétell dijat letenni és ha a sza-
vast meglövi, még 2000 Lejt fizetni.  Semminemű vadászaton 
sem vehet részt, aki a tagsági dijakkal háirálékban van. Figyel-
meztetjük a tagokat, hogy ne h-.zárdlrozzinak és b zonytilan 
lövést ne adjari k le szarvasra, nehogy ssak megsebezsék és 
posztnlásnak tegyék kl. 

— Érteaitea. Értesítem a t. közönségi t, heg. 
hazaérkeztem és Szeptember 1-től kezdve allandóan 
itthon vagyok. Rendelek reggel 7-tői este 7-ig. Készí-
tek égetett porcelán koronákat, b.omhákat éa fogaoro-
kat, aranyazájpadlásoa fogaorokat,  úgyszintén szájpad-
lás nélküli fogsorokat  ,8smuk Zsigmond  fogász. 

INVITARE. 
Cooperativa Forestieri „Arborele Secuesc" 

va (ine la sediul Composesoratul Tomeşti 
In ziua de 23 Septemvrie 1934 Ia orele 5 

ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA 
la care invităm membrii în sensul art.-lui 28 al statute-
lor cu aceea, că în caz dacă membrii aceştia nu se vor 
prezenta în număr suficient  pentru votare, tn ziua 7 
Octomvrle 1934, la orele 5 p m., se va (ine tot 
acolo o nouă adunare generală, care va decide despre 
obiectele puse la ordin mea zilei fără  considerare la 

numărul prezenţilor. 
Ordinea de z l : 

1. Modificarea  statutelor. 
2. Raport despre activitatea de până acum. 
3. Demlsiunea D-lui Dr. Pitner Árpad şi alegerea 

unui nou preşedinte. 
4. Propuneri eventuale sau afaceri  cari nu pot fi 

amânate. 
MEGHÍVÓ. 

A „Székely Fa" erdökitermelö és értékesítő szöv. 
1934 évi szeptember 23-án d. u. 5 órakor 
a T o m e ş t i közbirtokosság székházában 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST 
tart, amelyre a tagokat az alapszabályok 28 paragrafusa 
értelmében azzal hívjuk meg, hogy amennyiben ezen 
tagok határozatképes számban nem jelennének meg, 
ugy 1934 évi október hó 7-én délután 5 órakor 
ugyanazon helyen ujabb közgyűlést fogunk  tartani, 
mely a napirendre felvett  tárgyakban, a megjelentek 
számára való tekintet nélkül, jogérvényesen határoz. 

Napirend: 
1. Alapszabályok módosítása. 
2. Jelentés az eddigi működésről. 
3. Dr. PitnerÁrpád lemondása és uj elnök választás. 
4. Esetleges indítványok, vagy halasztást nem 

tűrő ügyek. 
Mercurea-Ciuc, la 4 Septemvrie 1934. 

Direcţiunea — Az igazgatóság: 
Cooperativa Forestieră Arborul Secuesc 

Mercurea-Ciuc. 
Sztankó. Adorján. 

HARCSÁNÁL 

Elsőrendű italok I 
Figyelmes kiszolgálás! 

minden szombaton este 
a legízletesebben készült 

VARGABÉLEST 
és a hirneves 

H a m z a G y u s z i 
m u z s i k Áj át el ve uh e ti. 

Elfogadok  koszt és lakásra tanuló fiu-
kat. Cim a kiadóhivatalban. 

VÁKÁR, CS ÍKSZEREDA 
könyvnyomda, könyv, papír-, Iró és 
rajiszerkaresksdés, könyvkötészet 

BiMtiunu uooa 58. 

Sztlők figyelműbe  I 
Az iskolai év kez l»to alkalmából tisztelettel van sze-
rencsém a n. é. közönség és t. azülők szives figyelmébe 
ajánlani újonnan é^k'.zett árukkal dúsan felszerelt, 

könyv-, Írószer-, tan- és 
rajzszerkereskedésemet 

Á'laidóan n-.gy raktár román és magyar tankönyvekben 
legjobb minőségű körzők, könyv- és tolltartók, iró- és 
rajzszerck, kitűnő gyártmánya h"gedük, hegedtlhurok, 
hegedü-alkatrészek, festek-k  és featőszerek,  valamint 

mindennemű Iskolai felszerelési  otkkekben. 
Dus választékban kaphatók irodai lszereléBl 
olkkek, diszlevélpapirok, paplrkülönlugessé-
gek. disz- és ajándék müvek, román és ma-
gyar ifjúsági  Íratok, Ízléses helybeli és mű-
vészi képeslapok, Irodalmi és zenemüvek. 

Könyvnyomdámban 
minden e szakmába vágó 
mankák lzléiis, oslnos ki-
vitelben, jutányos árak 
mellett a legrövidebb idő 

alatt készülnek. 

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

garantálja. 

Jutanyoa árakl Pontos kiszolgálási 

K i a d ó e g y emele t i l akás , 
azonnal elfoglalható,  Csiksreredábsn, a Dóczy-
vaaüzlettel Bzemben. Érdeklődi! leint Dr. Síndor 
G uláaál, a G mnázlummal ezemb^n. a— 

l a MJmJfJBÍjf,  .ífJR  JR, MJ*. SB 

8 M O D E L L K A L A P O K S 
kis naponként nj formák  olceó 

w árban, m e g t e k i n tfa  «t<53e ^ 

S VKNCZBL TANÁRNÉNÁL g 
^ ügyanott káaaOlnak minden- M 

numA női kalapok eicdrandâ f í 
irf  i znyag hozzaadázaval. Kaiapth V 
g «tt&lakltáaa a legrövidebb Idő alat*. Q 
Wí Csíksierertp., I. C, BraUann (O^mná- 3 

zinm)-ne«alll . zs.,&Eörii&zkőzeláb<n. Q 

Adobont bármilyen mennyiségben ve-
szek. Oim a Vákár nyomdában. 

! Háló, ebédlő és iroda berendezések 
H a legegyszerűbbtől a 
H legfinomabb  kivitelig 
4 a e l y e a U i a i l l i t e t t ú t k k t l ^ 

b e s a e r e a b e t ó k : 
Naşy G. Joszef  asztalosnál, Zsögöd. 

i Maofelelö  biztosíték mellett réazlatflzetésra  Is. 
• 80-
I 

W 

I 
I 

Adóbon bármilyen mennyiségben kap-
ható. Cim a kiadóhivatalban-

M O S T J E L E N T M E G 
könyvnyomdánkban a kiváló, 

nemzetnevelő munka 

M. J. Exaer dr.: FÉRFIAS ÉLET. 
Angolból fo'ditotts: 

ALBERT VILMOS fögimn.  tanár. 
Ára 25 lej, ehhtz jön vidékre d b-ként 3 lej portó. 

Kapnató Vákárnál és a forditónál. 

'—A román, mag-,sr, némnt nv<-l-
i v o n y v e i e s i vţn V.llal pírfekt  márlegkó-

p'a .v i-i. valawiat forditssokat  ts m .TlegöiHze-
Ü ;i Ait. Cim a iiid^hivatíiban 

SZESZBŐL KÉSZÜLT 

(aYÁRI ÉTEL-ECET 
DHgybau ós kicsinyben kapható 

ecetraktáromban: 
Gál István, Mercurea-Ciuc, 

a Bucureşti szál óva! átellenben. 1 

P 

I 
O s z t r á k S c h i l l i n g után érdeklődók 

forduljanak  az 2—2 

Áliatkiviteli Szindikátushoz 
Br.-r.i0, Sir. Regina M*ria 47. — TeVon 667. 

S a v a n y u "bort, főleg  az 1933 évi terme-
lésű s'i?sny''33izü bort kedvezően megédesíti a 

D R é p á u t i " b o r - v i z 
K iphitó v?cd 'glőkber. éa fü«zerüz!etekb<-n.  m 
Főraktár: Pototzky Jozaef  Csíkszereda. 

H E G E D U O R A K A T 
oonaervatoriumi módszer 
azerint, j n t á n y o s a n ad: 

O Q P R E N O Z GIZI . Csíkszereda 
Str. Cap. Vulovioi (HargiU-nooe) 26. 




