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A legocsmányabb bün. 
Aa uj viszonyok közé jutott székely nép 

között másfél  évtizede egy Bzőrnyü bün pusz-
tít. Az árulkodás, a jelentgetés, az egymáB 
tönkretevésáre még az ördöggel is szivesen 
szövetkező szégyentelenség. 

Szörnyű bün, végzetszerű tragédia. Bz a 
különben egészséges, annyi Bok szép tulajdon-
sággal megáldott nép ez ujabb megpróbáltatá-
sában mintha eszét vesztette. Egymás megron-
tására esküdött és a jelentgetéaekben emészti 
minden értékét. 

Legújabban egy hadiözvegyet jelentettek 
fel  a nyugdíjpénztárnál. A rosszakaratú felje-
lentő ezúttal sem sajnálta az időt, a faradsá-
got arra, hogy egy szegény hadiözvegyet te 
gyen tönkre. 

A feljelentés  lényegát annak bízonyiiása 
képeste, hogy az illető hadiözvegy férje  nem 
a harcmezőn esett el. 

A feljelentő  valószínű a legpimaszabb 
pitkánytipua lehetett, aki bizonyóra itthon buj 
Kálttt végig az egóaz világháborút. Most azon-
ban a névtelen feljelentő  maszkjában van elég 
becstelen lelke ahoz, hogy megkísérelje kelle-
metlenséget szerezni embertársának. 

Nem hiszem a világon förtelmesebb  bün 
lenne, mint az ilyen jelentgetés. Éj a mi vár-
megyénk hemzseg azoktól az esetektől, ame-
lyekben székely ember vádaskodik a fajtestvére 
ellen, bosszúból, igaztalanul és mindenkor a 
tönkretevés legsötétebb bűnével. 

Szégyenkezni kell annak megírásán, hogy 
hová zilllött ez a nép. Mert nem szorványos, 
nem elszigetelt jelenségről van szó. N^m. A 
legkétségbeejtőbb általánosságról, amelyben 
nem tudod melyik percen feketítenek  be a 
hatóságok előtt az irredentizmus, BZ államgya-
lázáí, a fegyverrejtegetéB,  a komunista propa 
ganda és egyéb egészen kiadós vádak töme-
gével. 

A lezllllésnek legulolsó foka  ahová jutot-
tunk. Nincs mentség, nincs magyarázkodás ami 
érthetővé tenné ennek az álUpotnak jogosult-
ságát. 

Hiszen jól van, beteglelkü gonosz ember 
mindig akad, aki árulkodik, jelentget. Az isko-
lákban már a gyerek között akad ilyen. Azt a 
tanár kezdi oktatni, a pedagogia minden esz-
közével megpróbálja kigyógyítani. Igyekszik 
lélekbe vésni, hogy nem emberi, nem kultur 
lényhez illő vonás az árulkodás. Sötét, erkölcs 
telen, undorító, a társadalomra vesszélyes, a 
közre fekélyt  jelentő szörnyeteg a jelentgető, 
az alapta'anul vádaskodó ember. 

Rendes körülmények között, a normális 
társadalomban nem is szabad több legyen az 
áru'kodás baoillusából, mint egy pár beteg 
emberre való. 

Ami azonbsn most nálunk van az a leg-
kétségbeejtőbb járvány, amely végig pusztít az 
egész közéletünkön. Megfertőzte  a társadal-
munkat és rágja a polgári berendezkedés pil-
léreit: az erkölcsöt, a beostlletet, a vallásos 
alapot. 

Nem szabad tűrni a további elhatalmaso-
dását ennek az alacsony bűnnek. A hatóságok-
nak első kötelessége lesújtani, lehetetlenné 
tenni az árulkodást, a jelentgetést. 

A szószék, a katedra és minden jóérzésű 
ember apostolául kell szegődjön annak a mun-
kának, amely ki kell pusztítsa innen ezt az 
aljas bűnt és nemzeti veszedelmet. 

Meg kell értetni a legrafináltabbtól  — a 
legsötétebbig s onnan vissza a legkörmönfont-
tabbig mindenkivel, hogy rosszat csinálni alat-
tomosan nem szabad. Ar. egész társadalmi be-
rendezkedésnek fel  keil emelje a szavát és 
erélyesen le kell sújtani erre a járványos be-
tegségre. Meg kell mutatnia, hogy nem ismeri 
el, létjogosultságát egy pillanatig sem tűri meg. 

A társadalomnak tehát meg kell bélyegezze, 
ki kell dobja és közösítse magából minden időre 
az árulkodó, az embertársait jelentgető tagjait. 
Mint a bálpokloat el kell távolítani és amig 
meg nem gyógyul, addig nem szabad vissza 
engedni a társadalomba. 

Nem mert fertőz  Veszélyezteti az egész 
mai berendezkedést Ellensége az állami élet-
nek, a nyugodt erkölcsösségnek, a nyíltságnak. 

HINISTtHUL AMtlíUtTLUII Sl ODMEhllUJN T-

VALORIFICAREA FRUCTELOR 
Gyümölcs és zöldségkiállitás. 

A földmlvelésügyl  minisztérium rendeletére 
1934 évi sz<'ptomber hó 14 tói 21-ig országos 
„ţyU nö!cs hotei" randiznak egész Románia te-
rületén. 

A cslkl gyttmölcs-h*tet M«rcuraa-Ciuc—C-iik-
Bíirídibvi sz^ptimber bó 14 én ünur-p ilyes ke-
retek között nyitották meg az Ipartestület Kiszinó 
h^Iylségéban rendezett gyümölcs, méz és zöldség 
kiállítás keretében. 

A nagyon nzAp anyaggal összehozott csíki 
gyümölcs-hetet Dr. Otetea Valér prefektus  és 
nagy számú érdeklődő jelenlétében Bors Ioan 
fóldrnlveléeügyl  felügyelő  nyitotta meg. Értékes 
gondolatokkal mutatott rá a romániai gyümölcs 
nemzetgazgasági értékelre és a gyümölcsfogyasz-
tás nagy jelentőségére. 

A csiki kiállítás sok lelkesedéssel és siker-
rel kapcsolódott bele abba nz országos propa-
ganda afccióba,  amslynnk cálja a belföldi  gyümölcs 
termelés és fogyasztás  emelése. 

A Dr. Otetea prefektus  elnökletével alakult 
gyümo'ci-hát randiző bizottsága a mezőgazda-
xágt kamar t Irányításával BorB Ioan gazdasági 
felügyelő  és Brnyey Árpád szaktudásával támo-
gatva Igyekeztek a nagyközönséget belevonni 
eöba a fontos  akcióba, amely a gyümölcs érté-
két és hasznosságát a legjövedelmezőbb nemzeti 
vagyonkéat akarja gyümölcsöztetni. 

A cilkl gyümölcs, máz és zöldségklállltta 
1934 évi Bzeptember hó 14 tói, 21 lg egész napo-
koa megtekinthető as Ipartestület helyiségeiben. 

Ne tflrjűk  meg m&gunk kőzött az árulkodó, 
rosszat csináló embereket, akik még a hadiöz-
vegy szájából is ?kijelenigetik" azt a sovány 
alamizsnát is. Fogjuk Dyakon együttes erővel, 
földi  és égi törvényeink parancsával, ezt a 
legocsmányabb lelki elferdülést  és gonoszságot. 
Tőrjük le, tegyük lehetetlenné, amig el nem 
sepri ez az undorító betegség az egész társa-
dalmunkat. 

Egyről-másról. 
(K.. .) Ganfben  összeült a Népszövetség 80-lk 

tanácsülése. Nagyfontosságú  dolgokról tanácskoznak. 
Legfontosabb  közöttük B egyben ae összes tagállamo-
kat természetesen érdeklő, — a Népszövetség költség-
vetése. Pdnzzel járjak a vásárt. Pénz nélkül nem lehet 
nápazövetBégesdit játBzani. Pénzről kell tehát gondos-
kodni. Ezen „transakció" lebonyolításakor bizonyára 
nem kell vitába szállni az egyenjogúság miatt. Mikor 
flzdtui  kell, egyenjogú minden áliam, csak mikor Igaz-
Bágot kell szolgáltatni, akkor vannak győzők éa legyő-
zöttek.... No de ezúttal mégis lusz valami. Franciaor-
szág, Italia éB Anglia fegyvereinek  hegyén kl fog 
virágozni a Duna medencejenek gazdawegi konstruk-
ciója. Szép kis munka lesz... C iák termeszetek, hogy 
ebben a szép elképzelésben ismét leeznak felmagasz-
taltak  B8 megalázottak,..  A msgaláEottsk pddig bol-
dogok lehetoet, mert ők meglátják aa.... Istent.... 

* 
• » 

Biró Szentkereaaty Béla orBzággyüléal képviselő 
és Totb Btláza bankigazgató lemondtak statuál igaz-
gató tanácsosi áliáBukról. Az ok:  a róm. kath. tanító-
képző elvitele Targul-Becuasc-ről—Kézdivásárhelyről. 

Lám milyen rosszul eaett a vásárhelyieknek a 
képző elvitele, pedig ott nem is vo't Bokáig s ameddig 
volt, addig Bem volt jogosan. Nálunk hosszú ivtiăi-d*-
ken át élt éa virágzott, ide is volt alapítva, itt volt n 
gyökere a mégis amikor elvitték senki sem mondott 
le lgazgatótanácsosi állásáról. Mi olyanok vagyunk, mint 
a tékozló fiu.  Mikor mindonüaket eltékozoltuk, akkor 
megjön az eszünk, de már késő lesz.... 

• 
* * 

Eddig nem is tudtuk, hogy a Njpizovatségnek 
van egy úgynevezett nyomorblzottsága. Most tudjuk.... 
Ennek a bizottságnak az a szerep jutóit, hogy kez^t 
a világ nyomorúságának ütőerén tartsa. Ctak lurtsa — 
semmi más ... Hagy tartotta-e és jól tartotta-e, azt p <rsze 
nem lehet ellenőrizni, de tény, hogy valahogyan tar-
totta és erről kl la adta statisztikai jelentését. Esze-
rint, tudniillik mindenkinek, — 1933-ban ében halt 
2 millió  400 ezer ember és nyomorában öngyilkos 
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lett  1 millió  200 eter ember. Ezzel egyidejűleg, tehát 
1933-ban elégettek, vagy a tengerbe dobtak: 2 millió 
660 eaer klg. cukrot, 276 eier zsák kávét, 144 eaer 
vagon rizsét, 568 eaer vagon gabonát, 260 eaer mássá 
húskonzervet és 1 millió 600 eaer mázsa frlsa  buat. S 
mindezt Hölgyeim éB Uraim aa árak emelése érde-
kébea.  Lehet ezek után csodálkozni, hogy az emberi-
ség elégedetlen ? Lehet csodálkozni, bogy a nihilizmus, 
anarchizmus éB bolsevlzmua csikorgatja a fogalt  a ke-
gyetlen kapltálista világra... ? Hát mire való a Népszö-
vetség, ha nem tudja megakadályozni ezt a azörnyü 
emberpuaztitást, amely túltesz a világháború rombolá-
sain és puwtitáaainl? A 4 esztendeig tartott világhá-
borúban meghalt 10 millió ember s a kapltállaták há-
borúja egy esztendő alatt 3 millió 600 eaer ember 
életét segített kioltani. Éa amig ea történik, a Népszö-
vetség jól táplált ural az ópium éa kábítószerek 
ügyével fecsérelik  aa Időt... Ne feledjük,  hogy a fenti 
népszövetségi statisztika, népszövetségi  hosszúsággal 
és felületességgel  készült, líilyen lehet az Igazi hely-
zet I Mert ne higyje senki se, hogy például Romániá-
ban,Magyarországon,Németországban vagy akár Francia 
országban nem halt éhen Benki éa nyomorában nem 
lett öngyilkos senkL A népszövetségi statisztika pedig 
erről mit sem szól.... 

* 
» • 

Hogy kéazül a háború ? Azt tudjuk, hogy az em-
berek jogait éB kötelességeit tételes törvények szabá-
lyozzák a aki eaen törvények ellen vét, arra rásújt a 
törvény ereje. Akarva nem akarva engedelmeakednl 
kell tehát az állam törvényeinek, mert erre az embe-
reket rákényszeríti a végrehajtó hatalom. Bár a nem-
zetek éa államok az emberiségnek legtökéletesebb tömö-
rülései, mégis a nemzeteknek és államoknak egymás-
hoz való viszonyát még nem szabályozzák törvények a 
ba vannak ÍB nemzetközi megállapodások, azoknak be-
tartásához eddig ninca meg, a szükség esetén akár 
erőaaakol la alkalmazó nemzetközi végrehajtó hatalom. 
Ennek blánya miatt keletkeznek aa államok és nemze-
tek között a háborúk. 

Azt hinné az ember, bogy a háborúra okot adó 
vitás kérdések a nemzetek érdekeinek fátumezerü 
összeütközéséből keletkeznek, de ez nem igy van. — 
Rendszerint  a háború mesterségese  a osiaálódik. 
Nagyravágyés,  féltékenykedés,  faji  türelmetlenség, 
gazdasági előnyök bajbáBzása a legfőbb  okai a hábo-
rúknak. Természetesen ezen étdeköaszeütközéBeket 
emberek és emberejoportok segitik elő, réBzben és 
ritkán  hazaszeretetből, réBzben és legtöbbször  egyéni 
érdekekből. 

ÉkeB példája ezen utóbbinak a legutóbb Ameri-
kában leleplezett fegyvergyártási  tröszt bűnös üzelme. 
Az amerikai szenátus ad hoc bizottsága megállapította, 
bogy a Iegnagyohb amerikai fegyvergyár,  az angol 
Wtckera Armostsung gyárral együtt, vesztegetések 
utján, aa amerikai tengerészeti bizottságnál felhasz-
nálta befolyását  Peru és Brazilia fegyverkezésének 
előaegitéaére. A fegyvergyárak  megveaztegették az 
amerikai tengerészeti vezérkar egyik tagját: Wood-
Ward ellentengernagyot, sőt a volt perui köztársasági 
elnök flit  is. Kiderült az ia, bogy az 1920 évi bolíviai 
forradalmat  az amerikai fegyvergyártási  tröszt Idézte 
elő azért, hogy fegyvereit  eladhassa. 

Jallemző példája ez a nagytőke ördögi munkájá-
nak, amely nem ismer se Ittent, Be embert, mikor 
durva anyagi érdekeinek kielégítéséről van azé. 

ÉrdemeB volna tudni, bogy Európa fegyverkezé-
sében, milyen hasonló szerepet VÍBZ a nagy tőke..? 

• 
• • 

Bernben lezajlott a X ik nemzetiségi kongreaBzuB. 
A romániai magyar kisebbséget Jakabffy  Elemér  dr. 
kepviaelte. Megállapította a kongresBzua, hogy eddig a 
klaebbaégeket illetőleg a Népszövetségnél, vajmi kevés 
eredményt ért el. Hogy azavának jövőre nagyobb súlyt 
adjon, a magyar delegáoió  indítványára,  elhatározta 
a kongresszus, bogy jövőben a nemzetiaégi (kisebbségi) 
panaazokat egy úgynevezett nemzetközi kiBebbségl bi-
zottság fogja  megvizsgálni a a javaslatokat ez fogja  a 
Népszövetségnek bettrjeBZtenl.... KIvánCBiak vagyunk, 
hogy ennek az újításnak milyen gyakorlati eredményei 
leaznek ÓB vájjon egyáltalában lesznek-e eredményei.. 
Nagyon kényes probléma az európai kisebbségi kérdés. 
A Népszövetség ugy gondolja, bogy két dudás egy 
caárdaban nem fér  meg s ebtől aa elvből kifolyólag 
bizony a kisebbségeket nem Bzeretl favorizálni  egy 
csöppet sem. Aa irás mondja, hogy mindenkor voltak 
Bzagenyek éa elnyomottak. Legyenek ezután la, gon-
dolják Genfben.... 

* 
* * 

Pop Qhita, a nemzeti-párt kiérdemesült a!ml-
nlaztere gondolt egy nagyot és megszülte a nemzeti 
paraszpárt nemzetiségi programját. Tehette, hiszen 
tudjuk, hogy kormány.» évekkel ezelőtt kü'föidre  küldte, 
hogy tanuná meg: mit lehetne és kellene tenni a 
romániai kisebbségekkel... Kár volt B fáradságért  és a 
napidijakért, amibe e^^tanulás' az országnak került. 
Pop Ghita megállapitmn upytnla azt, ami papíron már 
rég meg lett állapítva. Jíegállapltotta nevezetesen, hof  y 
a kisebbségeket Romraiában fgy-in  ő jogok illetik meg 
a többségi nép jó iva l . Hát ea természetes, hla<ea az 
alkotmány mondja^nogy Románia minden állampo'gára 
egyforma  jogokat élvea. Anryira upy van ez, terméaze-
tearn caak elvben, hojiy mikor a törvényhozás az alkot-
mányt tárgyalta és kisebbségi jogokat elismerő éa biz-
toBitó BzakuBzt akartak képviselőink a szövegbe beik-
tatni, Janel Bratianu miniszterelnök élesen kikelt ellena, 
mondván: Romániában csak egyenlő jogú állampolgá-
rok vannak s Ily» megkülönböztetéseket nem enged-
het meg... Azt is pártprogramba foglalta  Pop Ghlta, 
hogy a klMbbaégeknek egyházi éa Iskolai autonómiát 

kell adni. Ez sem uj, hiszen a trianoni békeszerző-
dések  is ett előírják,  csak meg kellene cainálnl. Ez 
persze más dolog. No éa még. mit mood az almlnlazttr 
ur? Alt mondja, hogy a kiBebbségl egyházi és kultu-
rális intézményeket, a kisebbségek számarányában 
államilag segélyezni kell. Hát ezt is mondja a Ro-
mánia tőrvényei  közé  iktatott  békeszerződés.  Tulaj-
donkép akkor mit mond ujat Pop Ghita javaslata? 
Mond valamit. Azt, hogy olyan kulturális autonomia 
megadására gondol, mint aminőt Erde yoen a katoliku-
sok, reformátusok  éa ualtártu-ok már elveznek... Ezért 
Igazán kár volt külföldi  tanú mányutra járni... Bzóval 
nesze semmi fogd  meg jól. Marad minden ugy, amint 
volt — 

Mégsem marad minden ngy. Még Bet ÍB mondja 
Pop Ghita, hogy a visazarománoBitáa étdekében kor-
mányblztosaágok szervezendók. Hol? Természetesen 
a Székelyföldön.  No ez Igazán Bzép kisebbségi védelem, 
de örömest belemegyünk ebbe IB egy feltetel  alatt: 
Egyidejűleg  a visszamegyarositások  céljából  is 
szervezzenek  kormány  biztosságokat.  Milyen Jól jönne 
nekünk egy moldovai kormánybiztosság a Szeret éa 
Prut menti caángók viaezemagybrositéBára. Egy máBlk 
a bucureatiek visazamagyaroBiiéBf  ra s egész biztosan 
akadna dolga egy erdélyi kormánybiztoaságnak  ÍB. Szent 
meggyőződésünk, hogy Romániában többb az elromá-
nosodott  magyar, mint az elmagyarosodott  román. 
Elrománosodott  éa elmagyarosodott,  mert tagadnunk 
kell az erőszakos elmagyarositás vádját, akkor mikor 
élő példáink vannak ezen vád megcáfolására.  Például 
vármegyénkben VoBlobenl (Vaaláb) község tökeletea 
székely környezetben hogy maradhatott meg tiszta 
román községnek, ha olyan nagyon igaz az erőszako 
san magyarosító politika? Treiecaune (H.rom-zél.) 
vármegyeben Brelcu (Bereck) PB Covasna (KováBzne) 
községekben hogy maradhattak meg a románok a ma-
gyarok között? Vagy ott van Brasor ^Brassó) román, 
Bzáaz éB magyar lakoaBágával. Mondhatnánk azaz és 
száz pé dét. Ha a magyar állam tudott volna magya-
rosítani, akkor Budapeat környékén nem maradhattak 
vo'.na sváb éa tót községek. Tudja azt nagyon jól 
minden erdélyi román és igy Pop Ghita la, hogy leg-
feljebb  elmagyarosodásról  ca elrománosodásról  lehet 

beazélnl, de elmagyarositásról  igazán nem. * 
* * 

A Romániában annyira divatOBBá lett nyelvvizs-
gákat br. Büffy  D.zső volt mtgyar miniszterelnök 
egy érdekes rendeletével saeretik alátámasztsni. Ezt 
a rendaletet Bánffy  naszídi főispán  korában adta kl. 
Stól pedig a rendelet eképen: „Kétségtelen  a magyar 
törvények  értelmében  a községeknek  az a joga, 
hogy hivatalos nyelvvül  azt a nyelvet  választhat-
ják,  amelyet  kívántak. Kétségbe  vonom azonban, 
hogy hivatalos kötelességét  (egy  román jegyző 
hőz  volt  intézve a levél)  az államnyelv  ismerete 
nélkül  teljesíteni  tudná'.  — Teisek Í I/y  fest  az a 
sokat emlegetett magyarosító magyar politika. Az alba-
iulial (gyulafehérvári)  határozatok és a trianoni béke-
Bzerzódéaek előtt a meg) Br állam egyik legkeményebb 
nyakú reprezentánsa elismeri a nemzetiaégi nyelvek 
azabad használatának jogát B caak kétségbe vonja, 
hogy egy jegyző hivatalos kötelességét az államnyelv 
ismerete nélkül is teljesíteni tudná. Oh be meg volnánk 
elégedve, ha legxlább annyi jogunk vo'na nekünk 
romániai kisebbségeknek B olyan gavalléroB gcBztusBal 
követelnék meg a kisebbségi hivatalnokoktól az állam-
nyelv i s m e r e t é t , mint azt br. Bibffy  kívánta az ő 
román jegyzőjétől. Pedig ugy-e egy világháború t?piBz-
talatal után vagyunk s vannak ugyoevezett g>u'af.  hér 
vári határozatok ÍB.. . Köszönjük az ismeretlen biztató-
nak a Binffy-féle  rendelet előhaláfzásét,  mert nz igazén 
értékes dokumentum, de nem ellenünk,  hanem mel-
lettünk. 

* * 

Az erdélyi r. kath. egyházmegye, tanáca fenn-
hatósága alatt megnyilt a jernauti (radnóti) földmivea 
lakola. Hasonló iskolát tartanak f-nn  az uaitáriuBok ia 
CriBturon (Székelykereszturon) Ezen utóbbi iBtolapár 
évea fennállása  alatt nagyazertt eredményebot ért el. 
Növendékeinek száma a mult évben 80 volt. Az Isko-
lának nagyszerű tehenészete, baromfi  éa sertéstenyé-
Bzete, kertészete stb. egyéb, Bzakmájáha vágó alapítása 
van. örvendetes, bogy most az erdélyi rk. egyház-
megyei tanács ia megalapította az ő hasonló iskoláját. 
Korszerű BzükeégfKeég  ez, mert fiainknak  be kell lát-
n>ok, bogy csak a fó  dal valós, ipír és kereskedelem 
körében találhatnak még némi elhelyezkedési lehető 
Bégeket. Ások a fink  lesznek a legszerencsésebbek, 
akik ezt belátják éa többé nem szaludnak olyan pályák 
után, amelyek elérhetetlenek számukra. Aki szereti a 
szabadságot éa brciüll a függetlenséget,  az legyen jó 
gazda, tisztességes Iparos vagy kereskedő éa ne haj-
szolja az amúgy ia elérhetetlen állami kenyeret, amely 
annyi szabadságvesztéssel éa abBolut függőséggel  jár. 
S'ükségea volna, hogy az egyházmegyei tanács egy 
Ipariskolát la alapltaon. Ez is hézagpótló Intézmény 
lenne kisebbségi életünkben. Egy Ilyen Ipariskolának 
alkalmas helyül Bzo'gálna vármegyénk, ahol a legtöbb 
alapfeltétel  adódik 

Kiadó október l-töl Csíkszeredában 
az .Ajvátz" által bérelt gyógy-
szertár helyiség és hirom sióba. 

C i m . a l E l a d ó h l r a t a l b a n . 
• • • • • • • • 

Veszek 2 hónapos him, nőstény farkas 
kutyfct.  Olm Miklós Mihailen! Olao. 

Iskolai erőszakoskodások. 
Az elmúlt tiz nap ismét meghozta a maga ki-

ábrándító Iskola-panaszait. A beírások Bzept 1—10 
között vármegyeBzerte elvégezték a felekezeti  oktatás 
kipusztítására irányuló küldetésüket. A rohamok sike-
rültek. Nagyszerű vitézi cselekedet volt. Egy pár áliami 
tanító különöaen brillírozott. Szepen viselkedett. Tör-
vényesen éa minden dicséretet megérdemlő uri gon-
dolkozáBsal. Mindenesetre rgyet szegezzünk le. Paranca 
nélkül, felülről  kiadott utaaiiáaok nelküi egy-egy tanitó 
nem meri végig csinálni mindazt a komiBZBágot, amelyet 
elkövetett. 

Többek  között:  A felekezeti  tanulók beiráaínál 
szükségeB bejelentések és dovédák kiállításénál az áll. 
iskolák izgazgalól egy csomó bélyeget kívántak. Fel-
sőbb utasításra. H ába volt minden tiltakozás, bizo-
nyítása a számszerű miniszteri rendeletekkel snnak, 
bogy hatalommal való visszaélésről van BZÓ. Irgalom 
nélkül követelték B rengeteg belyeget a pénz neikül 
álló falu8Í,lakosságtól.  Es most, amikor a beiratkozások 
befejeződtek,  az erdekeltek állandó sürgetésére meg-
érkezett a közoktatásügyi miniszter távirati intézke-
dése, ame y kimondja, hogy a beiratkozásoknál szoká-
sos dovádákra és egyéb jeles papirosokra semmi bélye-
get nem kell ragasztani. 

Oh milyen megható. Ht a vége jó, minden jó 
clmü megelégedéssel moshassa kezeit ez ördögi játé-
kon a magas oktatás. 

További vitézi oaelekedetek: 
Tomoíe CacsSantin Sumu'eu—ciksomlyói iskola-

Igazgató saját pzine elé rendelte Somlyó, Crobotfaiva 
ea CBomortán közaégek felekezeti  mkoláinek igazgatóit. 
K- zdte a régi és igazán felháborító  mesét a névelem-
zft6rői  . Kijelentette, bogy a S/őcsök, a B.kok ea a 
Baczonyiak románok a azokat nem engedi beírni a 
felekezeti  iskolákba. Ezen az alapon a csomcrtáni 
felekezeti  iskolából 13 tanú ót törölt. CsikBomlyóc 
12 tanulót azért törölt, mert azoknak Bzüiői közeégi 
tanácsosok, iakolaszéki tagok, mely magaB méltó&ágok 
viselőinek gyermekei nem szívhatják a hitvalíá oa 
iskola levegőjét. 

A végén bedig törölte a csobotfnlvi  itkoléból 
Gecző István 3 gyermekét azon indokolással, bogy sz 
apjuk Bzemtelenül viselkedett az igazgttó úrral azon 
alkalommal, amikor a dovádákat kérte. 

Mult számunkban említést tettünk a BÍmont-Bti— 
csikszenthimoni áll. ÍBkola Gheorghe Ioan nevü tanító-
járól, aki a közoktatás nagyobb dicaőaégére éa gyar-
mati mlvol uak kihangsúlyozására töltött revolverrel 
végzi őrhelyén a beírásokat. NOR a kulturzónának ez 
a mártírja kapta magát ÓB cendór segítségével egy-
szerűen elfoglalta  a felekezeti  iskola egész épületét, 
ann ik cimthbláját eltávolította. Ezen foglalás  ellen 
tiltakozó plébánost kituszkolta a n*obábol és a község 
általánca fr  háborodáBa közepette lelakatolta a feleke-
zeti ÍBkola összes tantermeit. Igaza van Györgye Joan-
nak, ó uz ur. A békásiak is egyszerűen elvettek a 
legelőket. Ezok már Bzörnyü lépiBek az anarchia falé. 
Miért ne lépjen ő is egyet arrafelé.  És milyen érdekep. 
A tanitó ur garázdálkodásáról utt S moEemin nem tud 
Bem Üjjér-zseg, sem Prefic'ura,  tam Tanfelügyeiőség. 
A felj-lentea  során kiderült, bogy senki rendeletet nem 
adott Gbeorghenak erre a féktelen  cselekvésre. És hogy 
ő mígia csinálhatja ezt az ártatlan szórf-l  ozssét ott a 
végeken, hát ez igazán nem esik a komolyságnak és 
a hivatali tekintélynek a rováaára. Ugy-e nem mélyen 
tisztelt jog és törvényesség? 

Felnőtt férfiak  tornája és a modern testnevelés. 
Amióta a cn«8zeredii róm kath. 'őgimnáziuai 

BeczáüBy Ziltán személy-eben szakképzett tornatnnart 
kapott, a tornatanitás főgimnáziumunkban  a modern 
teetneveléa útjára lépatt. Ezzel a tijelentaasel nem aka-
runk semmit aem levonni érdemes elődei munkájának 
értékébői; azonban mindabból, amit tanuló ifjuságunk 
testnevelésében ma látunk, érezzük egy egészséges uj, 
a modern világ vérkeringésének lüktet Bét. BeczáBBy a 
tornatanitáaban ujat hozott: a hajdani egyoldalú B A 
testet egyenlőtlenül fejlesztő  tornáztatáa helyett a leg-
előkelőbb orvoai szaktekintélyek pz:vi'.t ia egyedül 
egységí-s és holyes, valóban hlgimuus testnevelést 
végez. Mir többször néztük végig tornavizsgáin ez 
egérz taLU'ó ifjUtág  gyönyörű tornagyakorlatait B több 
ünnepélyes alka ómmal válogatott tornáBECiepatalnak 
remek mutatványalt. 

B.czáBsy szerényen, csöndben dolgozik, amint ez 
komoly szakemberekhez illik. Njm szokott hangos 
propagandát csinálni magának. Bizonyára ez az oki 
annek la, hogy városunkban csak keveBt n tudnak arról 
aa eredményekben gazdag munkáról, amelyet a nyár 
folyamán  ia egéazen kis gyermekek higiénikus testne-
velésével végzett. Ne felejtsük  el, bogy a modern test-
nevelés a bö csőtőí a sírig tart: minden életkornak meg-
van a maga Bzigoruan megszabott tornamódszere. E 
azerint a testet növnkedéal korának delelő pontjáig 
tornázáBsal nevelhetjük, azon lul pedig karban tarthatjuk. 

B:tczá'sy mindezeknek kiváló szaktudósa. Az a 
sok az'p tornamutatvány többekben fölkeltette  a vágyat 
a tornftzi;ra,  városi ismerősei B tanártársai irra kér-
ték, tartson felnőtt  férfiak  részére IH tornaórákat, hadd 
élvezzék ők Is a higiénikus, modern testnevelés áldá-
salt. — Ez a k->rdóa szinte ö?ztönBzettt következménye 
az Ifjúsággal  elért szép eredmények látácáuak. Aki sze-
reti az ügyesBégf  t, a hajlékonyságot, a rugalmasságot 
ós aa ütemességet a mozdulatokban, az egészséges, a 
csinos testtartást minden helyzetben, abban fölébred  a 
vágy hasonló mozgásra. 

Mindennek pedig az a legegyszerűbb lélektani 
magyarázata, bogy a modem testnevelésben minden 
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természetes, nem mesterkélt a különösen figyelemmel 
van a kedélyre éB valamennyi saerv harmonikus műkö-
désére. Eaért aa egyea mutatványok a szemlélőben nem 
keltenek félelmet,  mert vonaék éa kiemelik a tornáid 
teste vonalainak szépségeit. 

A modern teatneveléaről eaerféle  vonatkosáBában 
igen sokat lehetne Írni, hasonléképpen sokat kellene 
tudni. Elért megkértük Becaássyt, mondjon el néhány 
dolgot arról, miben látja a modern testnevelés fontos-
ságát a különböző életkorokban? 

Saerinte 7—10 éves gyermekeknél Igen nagy sze-
repe van a fantáziának,  melynek fölhassnáláaával  a 
tornát mintegy meaesaerüen állítja be a kis gyermek 
által elképaelt világba és környeaetbe. E korban külö-
nösen fontos  a játék, ami leginkább megfelel  a kis 
gyermek szervezetének, melyben a sziv éB a tüdő fej-
lettsége arányban van a külső szervekkel. Ezért könnyű 
a mozgáa e korban a a Biervezetnek nagyon sok moz-
gásra la van szükségé. 

A 11—13 éves korban, a propubertas éa a puber-
tás idején a programmot nagyon gondosan kell ÖBBBO-
átlltanl, melyben különösen fontos  a sokoldalúság. 

A 14—16 éves koruakkal, a kamaszokkal, akik 
ingerlékenyek, türelmetlenek, akikben a mozgiBl vágy 
sincs meg annyira, m'.nt aa utána következő korban, 
— a tornatanár ls egészen különös feladattal  áll szem-
ben. Ebben a korban a végtagok, fölrg  a felkar  éB a 
comb megnyúlása miatt visszaesik a ritmusérzék, moz 
gás közben nincs meg a kellő lendület. Ezért igen Bok, 
nagyon egyszerű, hajlékonyitó és törzsegyeneaitő gya-
korlatot kell végeztetni; a versenyzés ekkor szigorúan 
tilos. 

A 17—22 éves korban a testnevelés Intenzivebb. 
Itt kezdődik a aporíaaerüség, de a komoly versenyzés 
kizárásával. A finnek,  akik a világ legjobb atlétái, 22 
éves korukban kezdik a komoly versenyaéat — a foly-
tatják 30 éves korukig, amikor a szervezet a legma-
gasabb fokn  erőltifejtéBre  nagyobb megerőltetés nél-
kül képes. 

A 30 - 3 5 éves kortól fölfelé  a felnőtt  férfiak  ko-
rában nagy jelentősége van a sok mozgással kapcso-
latos tornának. Mrl ebben a korban a kevés mozgás 
egészségtelen elhízásra vezet; ezért a járás nehézkessé 
válik, a test elveszíti rugalmasságát, könnyen fárad, 
izzad, a szervezet betegségekre hajlamosabb. — Ebben 
a korban érvényesül a tornának az a hatása, amelyre 
a test anyagai az élet kornak és a testmagasságnak 
megfelelően  oszlanak el, azaz a sovány m9gfdlelően 
fölerősödik,  a kövér ember normálisra fogy  az egész-
aáges torna következtében. Ebben a korban fontos  a 
tornázás által az általános jó közérzet megszerzése éa 
megőrzése, a teat hajlékonyságának, erejének éa rugal-
masságának minél hoaazabb ideig való megtartáBa, — 
tehát a szervezet karban tartása. Igy az összes szer-
vek tökéletesebben működnek. 

A legtöbb felnőtt  ember évtizedek óla nem tor-
názik, ezért az izmok egyoldalú használata következté-
ben testük merevvé lett, járásuk nehézkeB, testtartá-
suk rogryant. 

A Biczássy által többek kérésére felnőtt  féiflik 
részére rendezett eBti tornaórákon olyan mozgásokat 
végeznek a résztvevők, amilyeneket a hétköznapi élet-
ben nem a igy megszűnik a test merevsége, hajlékony 
lesz, kitartó a járásban, nem fárad  olyan könnyen, 
általában reslstena lesz. 

A felnőtt  férfiak  tornája nagyon könnyű, fölmele-
gítő gyakorlatokkal kezdődik, amelyek az izmokat vér-
bon bővelkedókké teázik és előkészítik a komolyabb 
munkára. — Ezután hajlékonyitó gyakorlatok követ-
keznek, majd — A bevezetés után — lassú fokozatoa-
B iggal erőgyakorlatok. Ezekben a tornaóra programmja 
teljesen kifejlődik.  — Ezek után egyszerűbb gyakor-
latok nyugtatják mag a Bzervezetet, ugy, bogy a tor-
nászok pihenten távoznak az óráról. 

A felnőtt  férfiak  tornája a róm. kath. főgimnázium 
tornatermében kedden és pénteken este fél  8 órai ke-
dettel folyó  hó 4-ike óta folyamatban  van és állandó 
jellegű, valameddig csak lesz megfelelő  Bzámu részt-
vevő. Mivel azonban az első óra kezdő gyakorlatai 
több órán át Ismétlődnek, az érdeklődók minden aka-
dály nélkül jelentkezhetnek belépésre B»czáasy Zoltán 
főgimn.  tornatanár urnái bármely nap folyamán,  vagy 
pedig kedd és péntek esténként fél  8 órakor a torna-
órán. 

Bícaáasy Zoltán kiváló képzettségű tornatanárunk 
uj kezdeményezését, hézagpótló vállalkozását, a felnőtt 
férfiak  tornáját minden érdekeltnek figyelmébe  ajánljuk. 

A korai sznrkiilés, liajlüiinllás és topaszsác: megelőzéséről. 
Irta: Várady Una, a Béoai Koametlka Iakola alapltŐDŐje. 

Aa igaz, hogy kihull ós megaaUrkül a haj aokaaor 
Időnap előtt, gond éa betegség miatt, de a legtöbb eset-
ben az ok a rossz, helytelen ápolásban rejlik. 

Aki a fejbőrét  állandóan tisztán tartja, legyen az 
férfi  VBgy nő ós nemcBak, hogy éppen a nagy ünne-
pek előtt, tehát egy évben kétszer, vagy háromszor 
alaposan megalkálják éa ekkor Is a lehető legrosszabb 
szappanok, Bok Ing és Bzóda felhasználásával  és aki 
nem ül fel  annak a téves néphitnek, hogy a fejbőr 
gyakori tisztítása árt a hajnövésnek — hanem legalább 
minden héten egyezer a baj zBirosságának vagy száraz-
ságának megfelelően  ápolja éa tlaatltja a fejet,  az eset-
leges fejkorpától  radikáliaan megszabadítja, annak Iga-

nem kell félnie  a tul korai őszülést sem azt hogy 
a haja normális körülmények között Idejekorán kihull, 
avagy plane megkopaszodik. 

A természetes hajnövés lebet továbbá Igen sűrű, 
avagy Igen ritka, lehet normális éa lehet nagyonlaaau, 
As lgeu s&rü hajnövés éppen agy vezethet hzjklhuUás-

hoa, mint bármely más korjelensége a hajnak. A tul-
sűrű haj megakadályozza a fejbőr  lélegző képességét, 
mert nem ereszti hozza a levegőt, amiért a fejbőrbe 
beagyazott hajpaillák, amelyekből tulajdonképpen táp-
lálkoznak a hajgyökerek, elveszítik életképességüket éa 
emiatt nem táplálhatván eléggé a hajgyökereket, ezek 
enerválódnak és igy a meglevő haj kihull, nj pedig 
nem nő, szintén korai kopaszodás állhat be. Éppen 
ezért a tulsürü hajat meg kell rltkittatnl időközönklnt, 
ahogyan a tu'aűrü erdőt olykor-olykor megvilágosítják 
egész fasorok  kiirtásával, mert különben egész terüle-
tek klpuaatulnának. Ritka éa roBaa növésű hajnál aa 
első Baabály, hogy gyakran kell levágatni éa mindad-
dig, amig erőteljesebb növéa nem áll be röviden viselni. 
Vonatkozik ez főleg  serdülésben levő lánykákra. A 
rövid haj vlaeléae általában minden nőre éB természe-
tesen a férfiakra  IB igen ajánlatos, mert ezáltal nem-
csak, hogy sokkal jobban lebet a fejet  ápolni, de a fej 
sokkal több napfényt  kap, ami az egészségre rendkívül 
előnyös, különösen az Idegekre. Éppen ezért a nap 
legnagyobb részében ne hordjunk kalapot. A kalapot 
nem viselő ember alig ismeri a meghűléseket éB a 
fejfájást.  Az ókor kultur népei egyáltalában nem ismer-
ték a fejnek  a befödését,  legfeljebb  csak tnlerős eső-
hullás ellen védték a köpenyűkre rávarott csuklyaszerü 
védővel. A színészeik caak a színdarabokban, ha a 
tömeget megakarták nevettetni, tettek fel  a fejükre 
valami kalapféle  maskarádét. És ha megfigyeljük  ngy 
aaját magunkat, mint ismerőseinket csakhamar ráfo-
gunk jönni, hogy a legtöbbjének mennyire nem illik 
pont aa a kalap, amit visel és hogy mennyire eltor-
zítja a klnézéBét. Tessék elővenni egy pár évvel eze-
lőtt készült kalapos felvételt,  meg tetszik látni, hogy 
milyen komikusan hat. Mennyivel szebben éa nemeseb-
ben hat a hajadonfő  majdnem mindenkinek és különö-
sen nőknél, mennyivel jobban érvényre juttatja a szép 
fejet  és Bzép arcot. Emellett igen Bok férfi  kora kopasz-
ságának egyenesen az állandó nehéz kalappal való 
elfödÓBa  a fejnek,  az okozója, Igen ártalmas a női haj 
szépségének a tulgyakorl sütése, tartÓB hullámos klké-
aaitéae és mérges anyagokkal való megfestése. 

A hajat csakis igen enyhe shamponokkal szabad 
mosni és mosás után, ha már megszáradott, Illatos 
tlazta faolajjal,  olsjpakolásokkal ápolni. Alkoholos haj-
vizeket csakis zsíros börü hajaknál szabad alkalmazni. 
Korpás hajnál ajánlatoB majdnem mindig egy bőrorvoa 
meghallgatása, mert ennek mindig valami belBÓ beteg-
ség la aa okozója, amelyet Bzintén meg kell Bzüntetnl. 
Ha 100 gramm benzinbe egy pár gramm glicerint te-
Bzünk bele, Igen jó fejbőrtlsztltó  szert kapunk. 

Igen erősítjük a hajbőrt éa ezáltal elősegítjük a 
hajnövést éa egyben megakadályozzuk a kopaszodást, 
valamint a korai őszüléBt, ha a fejbőrbe  bizonyos erő-
sen kéntartalmú növények kivonatait dörzBÖ'jlik be éa 
ezután erőa fejmasszázst  alkalmazunk. Az olajoB pak 
kolásokat, amelyekbe a nyers tojás fehérjét  la bele-
verhetjük, mindig melegen kell alkalmazni. A saöllőnek 
a nedvét, a hagymának a kivonatát beledörzBolni a 
fejbőrbe,  valamint a tlazta mézet, azlntén különösen 
Induló kopaszodásnál nagyon ajánlatos. 

EZ  A 
PÁSZTOR kicsuj olt  a szomszédját, 

mert az birkánként 10 leit 
költött azzal, hogy mind-
egyiknek egy C a l b i n o l 
kapszulát adott be. 

Ma mái nem nevet -
Nyájának felét  elvitte 

rettenetes 

' ' / " ţ i 

M É T E L Y K Ó R 
A mételykor félelmetesebb ellen-
ség a farkasnál. GALBINOL a leg-
jobb orvosság, meggyógyitja a be-
teg juhot és megóvja az egészséges 
birkát a fertőzéstől. 
Adjon minden birkájának — még 
az egészségesnek is — egy kap-
szula Galbinolt és megóvja azok: 
a mételykórtól. 

GALBI 
tvapaaio az orsz" 
minden  gyógyszertárt.  • 
ban és drogueriéjábai. 

A szürkülő haj eredeti színének a visszaadására 
léteznek azonban ma már igen kitűnő hajregenerátorok, 
amelyeket a chemia különböző növények Bejtjeiból 
állit elő éa teljesen ártalmatlanok. Ha valaki nincsen 
a haja színével megelégedve, akkor nem kell többé a 
drága és igen bizonytalan hajfeatő  eljárásoknak magát 
alávetnie, hanem elérheti eat bármely szinre és bár-
milyen színárnyalatra a nemrég Profesor  Burget által 
feltalált  hajfastő  sbampoonok alkalmazásával. Tehát az 
egéBz müvelet caak annyi, mintha a haji meg akará 
moBni. Természetesen előbb a hajat az esetleges régi 
hajfesték  éa más mindennemű plBaoktól radikálisan meg 
kell tisztítani. Erre a célra ls létezik egy különös 
champoon. És mindezt minden nő maga végezheti el. 
Éppen ugy a fölösleges  hajakot is ma már tartÓBan el 
tudja minden nő magának távolítani a tartós amerikai 
hajtávolltó eljárással. 

A haj szépségét rugékonyságát Igen emeli ennek 
állandó kefélése.  De ennek a kefének,  illetve a szőré-
nek nem szabad Be drótból ae valami más olcsó durva 
anyagból lennie, hanem tiazta lószörből, tfppen  Így a 
féBÜnek  ia csontból kell lennie. Mind a kettőt igen 
tlaztán kell tartani éa soha máBsal közösen használni 
nem szabad. 

Lényeges még tudni, a haj állandóan buli, mert 
as élettartama alig egy pár év. Tehát a normális haj-
hullástól megijedni nem Bzabad, még kevésbé ennek a 
megakadályozására törekedni. Sokan, ha látják, hogy 
a féBŰjükben,  vagy a keféjükön  hajszállak ragadnak 
meg, mindjárt nagyon megijednek ÓB hajhullástól fél-
vén, mindenféle  csudaszereket alkalmaznak, amelyek 
helytelen használata után azután Igazán beállhat egy 
erŐBB hajhullás. 

Az erős kopaszodás megszüntetésére a fejbőrnek 
az ujabban forgalomba  kerülő erősen vitamin és hor-
mon tartalmú balzsamok alkalmazása ÍB igen ajánlatos 
egyidejű természetes nrp — vagy ultra es kombinált 
hoaazuaágu mesterséges sugárzásokkal. Léteznek haj-
Bpeciállsták, akik a már beállott teljes kopaszodáson 
mesterséges hajszállak beültetésével igyekszenek segí-
teni, ami ^mindenesetre igen komplikált éB költséges 
eljárás. (Copyrlgth by WIENER K08METIK, Wien, I. 
KarntnerBtrasse 21.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A vármegyei közigazgatási tisztviselők 

nyelvvizsgája folyó  hó 14 es 15 en zajlott le. A 
vizsgáztató bizottságot Dr. Otetea Vaier prefektus 
elnökletével Bplru Tudor áll. gimn. igazgató ea Mari-
neBcu tanár képezte. A vIzBgált belügyminiszteri ren-
deletre történtek. A vizsga elfcó  napjan a megye köz-
ponti és CBlkBzereda vároa tisztviselői 26-en vizsgáz-
tak, mig 16 én a Jegyzők, a fóazoigabiróságok  tisztviselői 
mintegy 60-an. A bizottság általában jóindulattal végzi 
munkáját. A vizsgák elaó napjának ertdmenyeról a 
vármegye prefektusa  kijelentette lapunk nai, hogy a 
tisztviselők egyik része tökéletesen megtanulta, a másik 
réBze kielégítő módon tudja ae állam nyelvét. 

— Uj, olozó imakönyv. Tisz-
telettel tudatom a fid.  Papságot 
és t. Tanltókoilégáimat, hogy a 
regi Btampay imakönyvet pótló 
«Mennyei Kis Kart" cimü ina ea 
énekes könyvem (jóváhagyva: 
1677—1929 pp. BZ. a.) nemsokara 
megjelenik. 230 oldalaB, passzió-
kat, keresztutjat és imákat, vala-
mint gazdag enektárat magában 
foglalo  könyv. Az ára mégis caak 
26 lej darabonkent. Minden 10-re 
megy egy-egy ingyen példány. Ea 
utóbbi kedvezmeny azokat iileti 
meg, akik megrendaieseiket, il-
letve elójegyaeaeiket legkesóbb 
folyO  évi ont. 15 ig bezuldik e 
cimre: Földes Z. Kántor-tanító 
Orastie, Kath. egyház. A pónz 
elóre vagy utánvettel is küldhető. 
Aa utánveteti dij a rendelőt terheli. 

— Kitűnő nj ekeziaztenoiat 
teremthet magának vagy a modern 
kozmetikai kezelesek elsajátítá-
sával vagy a kozmetikai szerek 
elkéBiitesenek megtanulasa által. 
Az előbbi prominena női foglal-
kozás, mig a szerek gyártása egy 
feifiunak  ÍB kitűnő jövedelmi for 
rast biztosithat. Természetesen 
lehet a kettőt együtt is elsajátí-
tani. A kiképzés vagy azemelye-
sen vagy levelezés utján történik. 
A személyeB kiképzés minden-
esetre praktikusabbéselónyösebb, 
de akinek nincsen aemmikeppen 
sem lehetősége, hogy egy pár 
hónapra Wienbe jöjjön, annak a 
ml bevált iráabeli pedagógiai 
módszereink mellett a levelezési 
oktatás is megfelel.  Minden irány-
ban egyBzerü levélbenl megkere-
sésre (Kérünk internacionális vá-
lasz-kupont, amely minden posta-
hivatalban kapható) tökéletesen 
kimerítő felvilágosítást  ad ugy a 
kiképaés, mint az esetleges bácsi 
tartózkodás költségeiről a Direc-
tion der Wiener Kosmetikscaule, 
Wien I. K&ratner straase 21. 

C S A K 10 L E I T kell 
költenie, hogy megmentse 
birkáját 3 méte ly to l . 
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— Betörés fényei  nappal. Folyé hó 14-én 
délben. a záróra alatt, 1—2 ór<i között, ismeretlen 
tettes t-k feltörték  Aladlcs mérnöknek a rendőrséggel 
szemben iévó fényképészeti  műtermét s onnan nagy-
mennyiségű anyagoi, egv barna bőrtokban levő fény-
kép jsseti objekUvc.t és 3 drb. kiállításon kapott nagy 
Aranyérmet elloptak és a kézipénztári kifosztották 
A nyomravezetőnek Aladics mírnök ezer lej Jutalmat 
ajánl fal. 

— Felhívás a osiksseredai főiskolai  hall-
gatókhoz: A csíkszeredai diák bál rendezóbizottságá-
nak 1934 óv szeptember hó 14-lki elszámoló gyűlésen 
hozott határozat értelmében kérjük a csíkszeredai főlak. 
hallgatókat, hogy Begély iránti kérésüket folyó  hó 19 ike 
(szerda) estéig Keresztes János és Tarsay Sindor egy. 
nallgatókhoz eljuttatni sziveskrdjenek. A segélyoBztas 
a tavalyi formák  mellett folyó  hó 20-án, csütörtökön lesz, 

— Halaloiás. Pótsa Sindor gyógyszerész folyó 
hó 14-én 70 éves korában elbunyt OyimesbűkköD. 

— Bűnvádi feljelentések.  D. Cerbu be ybeli 
ügyvéd bűnvádi filjelentést  adott be Dr. Campian ííex. 
íy^rgyórzjntmlklósi primar eien. Dr. Campian prímari 
fizstéset  50 ezer lej tartozásban lefoglalták.  Minden 
bírói letiltás dscára Campiau a városi pénztártól fel-
vette a fizetését,  ami miatt most bűnvádi eljárás indul 
Campian ellen. 

Ugyancsak Dr. Campian primár ellen még egy 
bűnvádi fe'jelentést  adtak be, azért mert a galóczásl 
román papnak 6 darab ezer tejesét átvette beváltás 
végett, Campian az ezer lejaaeket a nemzeti banknál 
beváltotta s az uj ezer lejeseket nem adta visszÜ, ha-
nam msgtariotta magának. — No csak I — 

— Tnanadfürdő  önallo kózaeg lett. A hiva-
talos lap legutóbbi aaáma közli, hogy BMle Tmnád— 
TmnádfÜrdő  a belügyminiszter rendeletével önálló 
község lett. 

— A vármegyéből. Koayapot Rozália c*lk-
Bzsnttamásl munkásoőt a lakásán holtan találták. A 
szerencsétlen asszony fuiyos  gyomorfekélyben  szenve-
dett éa elvérzett. 

— Magyari Antal joaenii—gyergyóalfalvl  munka-
nálkü i iparost komuaieta propaganda gyanújával letar-
tóztatták éB átadták az ügyószaegnek, amely előzetes 
lotartóztatáaba helyezte. 

— Andráa Jaazef  ós L '.jos kászonfeltlzi  legények 
a csendőröket kővel megdobálták. Az ügyészség meg-
indította a legények ellen az eljárást. 

— Mandal Móni tölgyesi kereskedőtől 25 ez r 
lej értékű árut loptak el. A csendőrség a tettesekei 
elfogta,  akik valamennyien a Naamt megyebeli Btla 
nesti községből valók. 

— Oyörpál Dénes és Gogó János CBlktap'.oczai 
lukasok lovait a legelőről ellopták. 

— Fjroncz Ilona sumu'eui—cslksomlyói Illetőségű 
leány Kilfás  József  csíkszeredai vendéglőstől nagy-
mennyiségű holmit ellopott. A rendőrség az értékeket 
a szeméidomba elásva megktpta a leány somlyói laká-
sán. 1 drb. 1400 lejes órát megtaláltak Vaccsa szép 
vízi póknél, aki azt 70 lejért már megvetie. 

— Kurkó Ferecc Mihályé sândominic— csikszent 
domokosl 24 évas gépisz Gicczl János gíptulajdonos-
nál do'gozoti. CsepleB közben a gép a jobb kt.rjiit 
összeroncsolta. Su yos sebével a helybeli kórházban 
ápo'ják. 

— Ferenc Lajos ausanl—gyergyóujfalvl  gazda 
csűre a mull hí teu a betakarított évi ttrméssi'l ejyii;! 
ldágett. A tüzet viiláitcs^pái okozta. 

— ÖÍV. Udvari Istvánná ömeraieni—C lkaz. nt 
királyi c^űre a betakarított gabonával lengett fzept. 
9—10 re virradó éjjel. G>ujtO{at»a gyacuja miatt le-
tartóztatták Tánczoa János legényt. 

— Ilyeneknek lehetünk kitéve. Ks-jesa Rá-
esik a kozüieni—kozmisi leány az édesanyjává ki akart 
ut*zai msgyarorczági roVonok látogatására — Aao&k 
rendje-módja hZ9rint utleval után nízeit. S/ükség v.ir 
enaái a me£bízh3tóriág igazolására i.-. Az ugyacvr-zett 
Sáî aráQc.i vóleméo>ra, aiuhat köíS'ígökö-n ez iiU-
téksa jiráeőrmesUr kell kiálíitson. Nos az őru^nter 
ur a fenti  eaetbro n 'm találja a kü földi  UiHtó'.Ht 
megbízhatóknak. Mig prdle szírt, m rt nz u'ievelet 
ké'ő K'ánv tagja a ka-h. leânţeg^leimk a M-OSMTÍÜ 
p'díg a Gyurio -'cs leáojov c'mü bzlrd.r.bbi-n s fő-
szerepet is bijáts/otta. — El h'bet kip-eini mltsid* 
fjgaliB'ti  lehetnek egy-egy ílytn hatójrgi fö?zen:élyr.ek 
a „m3Kb!zbatÓ8ág"-ró!. Mtlyt-n véiem-nye Ifhet  ró urlr, 
élettiDkrő', kultur m- gn iht- ozásainkró . Hát mllytn 
lebet, amikor ujsâgb.nU, hivttnlos állái pont es mitd r. 
nemzeti zöldség tala van a gyü öUödirnek, a b.zal-
nutlansá^nak a szitásával. Ha egy szegény, egi szi-rii 
fejű  éa Ittlkü őrmester a G;urkov cs leá'.vok fŐAzere-
pében áliamellenea cselekedhet lát. már m g sem 
lehit ütközni azon. Mikor az egész nemzeti sajtó, Cu 
róDtul. Uuiver ul és mied igyik naponként a î gk^p-
talenebb usirltást végzi ellenünk. I'áty lett és h>z.-fhs 
Bzük^églet a réailátás, a bolonditás. Mindenki rám-t 
lát. Es alig van lovagias, nagyobb látókörű áttekintés 
éa megnyilatkozás, amsly a sztretet ezavával -zólna 
bein ebbe a gyengébbet fef  vó íriletbe és elpusztí-
tani akaró megvadulásba. A példának felülről  kell 
kezdődjön. Mert ml nyomorult klserobfrak  !d j !ect 
pirancsszórt szoktuk sz-.retui, gyűlölni vagy feifalcl 
egymást. Amig a hatalmasok nem laktak jó', nem 
profitáltak  eleget a mi gyü.'ölködé^UnVből, eddig még 
nagyoa sokáig msgblzhatatlanoknsk kell j-lrntsecek 
bennüno t Tovább keil kit.ozzuV, gyötörjük és ihen 
Gyurkovlcs leánjo^ hülyeségeken ktcagjuk egymás*. 

— Október hó 6 én tárgyalja újra a tör-
vényszék Török Fe reno pere t . Török Ferenc 
gyargyócsovnafalvi  esperes oieg' u'-coliatáHa lsmereteB. 
Hlvel közül egy korcsmáro ' valami tárukkal támogatva 
itllamellcnea IzgatfcB  vádját emelte Török eFperes-plé-
bános ellen. A helybeli tórvényrzrk előtt a t*!Ut kö-
röm azakadtátg azt állilot'.ák éa eskü alatt val'ották, 
hogy plébánosuk izgatott a román állam ellen A tör-
vényszék ekkor a vádat beblzoDyitottnak vette és Tö-
rök Fsrencet öt ovi fogházra  Ítélte. Filebbvi'.el utján 
került az ügy a táblához, amely az Ítéletet megsem 
mUitette éB az ügy újratárgyalását rendelte el. — A 
helybeli törvényszék 1934 október hó 5 re ismételten 
tárgyalásra tűzte ezt a gyáczos ügyet, amelyet nem 
a cecndórőrmester, aem nem fajgyűlölettel  vádolható 
románok találtak ki, hanem magyar embe.rek indítottak 
a papjuk ellen. — Hit Itt tartuik. Azóta márTap'ocza 
községnek IB van hasonló tzjnzációja. O l ia magyar 
emberek egym.ia elpusztítására az államellenes izgntás 
vádjával foglalkoztatják  a törvényszéket. É< ha az: 
látja a mocskos, aötéi indulatu emberek toiezuálláea, 
hogy a recept bevált fog  mtg itt akadni államellenes 
feljelentés  annyi, hogy a iöbos>3gl nemzet öaérzttes 
fiai  han. iagerr-1 HBomlelhetik azt, bogy hová jutottuak. 

— A mait teli jarda-biintetések ügyvédi 
költseggel. A poigárnük niLCS Bleg keserűsége. Míg 
bz IB hiányzik. A mull télon jardatisztogatáB elmulasz-
tása miatt a rendőrség igen Bok baziu ajdonost fel-
jelentett a bíróságnál. Oii egyrt-niánra ötvtn lej bír-
sággal próbálták megcztretteití a hcicpálolást, a téli 
sportnak ezt a legtöbb örömet okozó válfaját.  Moat 
került sor a biliii-jiósok bt-hajtáiár» eu az érdekeitek 
sok bosszúsággal állapítottak mag, hogy az ügyvédi 
költségekkel megduplázódott a biinteusük. Pedig ŐK 
ügyvédet sem fogadtat.  Num voit BZÜkségUk Eemmi 
csavaroaságra. Mégis 60 ioj ü^yvtdi költaeg marült 
fel  minden jardiseprési kihágár boz. ROBBZUÍ esik nyá-
ron, bólopátoias votaége miatt ügyvédi tarifával  díszí-
tett büntetéseket futtnl.  — A j iró tolre jót.lőre kérjük, 
bogy a rendőrség végezze el valahogy ügyvéd nélkül 
a jardasepreBeket. 

— Ismét munkaban a vasúti tolvajok. A 
mi.dafiuvi  vatu',1 voualon, Caria— K .rcfalv.s  község 
közelében, a va»utt toltos mellett töbo f«stókes  bordót 
találtak, amelyet bizonyára vulamüyik tbhervoiia'.ról 
dobáltak le. E^ész biztos, ho^y vona fjaz'ogatátiról 
van szó. A tiyomczis nagy tralyiyel folyik. 

— Értesites. Értesítem ^ t. közönséget, b«gv 
hazaérkeztem ás Szeptember 1-tól kezdje áilaodúun 
mhon vagyok. Rendelek raggal 7-:ő; esin 7-ig. Készí-
tek ógotett porcelán koronannf,  biouioákat és fogsoro 
Kit, aráriyiizajp'idu^os fog  iorokat, u^yiszintán szsjpid-
lás lifelbUll  fogaoiokht.  Szmuk  Zsigmond  fogász. 

S P O R T . 
Az E. K. E. Csikfczeki  osztá ya folyó  hó 19-én 

azardán este fél  9 kor a D aciába! na^y g>üiést turt, 
aroeljen miüden tág m^gjolecésf  t ké'jüx, mivel fjiito» 
m"gbcszélések vannek. 

Eladó egy hosszú fekete  és egy rövid 
teli kabát, egy konyha kályha és egy 
ebédlő szekrény. Cim a kiadóban. 

HARCSÁNÁL 

Elsőrendű italok I 
Fisyelmes kiszolgálás! 

minden s z o m b a t o n esto 
a leg'.zletesebben készült 

VARGflBÉItEST 
és a hirneves 

H a m z a G y u s z i 
muzs iká j á t e ivezhe t i . 

772—1934 szám. 

Hirdetmény. 

Nagy rézágy sodronnyal eladó, 
kiadóhivatalban. 

Cim a 

M O D E L L KALAPOK 
f a  ía»í?»*>ttíei!t u j f c r m z l í  o losó 

VKNCZKL TANÁRN ÉNÁL 
Ugyanott készülaek naindea-
sficxV  a/11 k&i^pok eis<5r«psdü 
Anyag hGSz>*dáaával. Kalapsk 
ttabidlátB a iegrüvidi-fch  Idó alatt. 

Csikazerada, I. C. B?£t!anc (Gi^aná-
ilom)-ucoa 113 az., Sörház J t 6 í t i é b n . 
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TusnádfDrdő  Igazgatósága pályázatot hirdet az 
1935 évi fürdőszezonban  gyakorolható alább felso-
rolt kereskedelmi és Ipari jogokra. 

Zárt írásbeli ajánlatok 10°/'o-ban a megajánlott összeg 
után számitandó óvadék csatolása mellett bezárólag 1934 
év szeptember hó 30-lg alulirt elnök cimére küldendők 
be. A megállapított dijak a Fiirddtárdaság pénztárába a 
következő képpen fizetendők  be: Fele részben az ajánlat 
elfogadásának  közlésétől számított 8 napon belül és a hát-
ralék legkésőbb 1935 év julius hó l-ig. A szerződésdijakat 
és bélyegilletíkeket a pályázók viselik. 

FiirdStárBBsági tagok állandó jogai a jövőre is érvény-
ben maradnak, de azzal a kötelességgel, hogy azok dijai 
folyói  hó 30-ig befizetendők. 

A jogok és azok legalacsonyabb dijai a következők: 
1. Két első oszt. férfi  fodrászat.  á 4000 Lei. 
2. Két első oszt. női fodrászat  . „ 4000 Lei. 
3. Egy férfi  és női II. oszt. fodrászat  5000 Lei. 
4. Két mészáros és hentes üzlet á 12500 Lei. 
5. Három bazár, illatszertári cikkek 

és lapok kizárásával á 5000 Lei. 
6. Egy illatszertar . . . . 2000 Lei. 
7. Három vegyeskereskedés bodegá-

val, de zöldségárulási jog nélkül á 5000 Lei. 
8. Egy csemege és gyarmatáru üzlet á 4000 Lei. 
!). Két vegyeskereskedés „ 3000 Lei. 

10. Két téuyképész műterem r 10000 Lei. 
11. Két férfi  szabóság „ 3000 Lei. 
12. Két női szabóság „ 2000 Lei. 
13. Három bodega , 3000 Lei. 
14. Két biiffé  . . . „ 2000 Lei. 
15. Egy újságárus kioBzk 2000 Lei. 
16. Két cukrászda á 3000 Lei. 
17. Legyes vendéglő 8000 Lei. 
liH. Kóser vendéglő 5000 Lel 
19. Két korcsma . . . á 2000 Lei. 
20. Két auló-taxi és egy autóbusz „ 1500 Lei. 
21. Két bérkocsi . . „ 1000 Lei. 
22. Két cipész műhely „ 2000 Lji. 
23. Két cipöfényesitő  . . „ 1000 Lüi. 
24. Ot zöldség és gyümölcs üzlet a 

vásárcsarnokban á 1500 Lei. 
25. Négy gyiimölcsüzlet a fösétáuy 

kizárásával . . á 1000 Lei. 
2fi.  Három cserépedény árusítás 1000 Lei. 
27. Egy tejcsarnok 1000 Lei. 
Gyümölcs és zöldség üzletekben más élelmiszert áru-

sítani tilos. 
Vendéglői, todrász, mészárszék és péküzletek árai, 

valamint az autó és bérkocsi dijak a brasüi árakat nem 
haladhatják meg. 

Az egyes jogok külöu gyakorlása kötelező és azok 
nem egyesiihetők, ami ugy a jog, mint a befizetett  összeg 
elvesztését vonja maga után. 

A kiadott jogok gyakorlását a bérlők kötelesek 1935 
év junius hó 15-én megkezdeni. 

Bármely más felvilágosítás  alulirt elnöknél és a tár-
saság tuanádfúrdői  irodájában kapható. 

Tusnad-Bai, la 10 szeptember 1934. 
Dr. loslf  Blaga sk., elnök. 

Braşov, Piaţa Unirii No. 1. 
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k.mr' és mil'j'Vholyn-^kbó), minden elfogad-
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könyvnyomda, könyv, pspir-, Iró és 
rajxazerkereaksdás, könyvkötészet 
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Saülők flgyelmebo  1 
Az Iskolai iv kezdete r-lk&lmából tisztelettel vau sze-
renosém a n. é. köiöoság és t. szlllók szíves figyelmébe 
ajáulaul újonnan éík^zett árckkal dnsan felszerelt, 

könyv-, írószer-, tan- és 
rajzszerkereskedésemet 

Á'laudóan o így raktár román és magyar tankönyvekben 
legjobb mluőságll körzők, könyv- és tolltartók, Író- ia 
rajzszerek, kltünd gyártmánya h°gedak, hegedaharok, 
hegeda-alkatrászak, festékek  és festószerek,  valamint 

mindennemű iskolai felszedést  oikkekben. 
Dus választékban kaphatók Irodai Iszerelésl 
olkkek, dlszlevélpaplrok, paplrkUlönUgessá-
gek. disz- és ajándék müvek, román és ma-
gyar Ifjúsági  Iratok, Ízléses helybeli és mű-
vészi képeslapok, Irodalmi ás zenemüvek. 

Könyvnyomdámban 
mtnden e szakm&ba v&gó 
rannkAk Ízlés s, oslnos ki-
vitelben, ju t inyos árak 
mellett a legrövidebb Idó 

alatt készülnsk 

Könyvkötészetem 
elvállalja mindennemű ls 
kolal, aaletl éa más köny-
vek ízléses is olosó bekö-
tésit és azok tartósságát 

garantálja. 

J u t á n y o s a r a k ! Pontos kisaolgálásl 




