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moknak nem ia tetszik, hogy soraik vezetésében részt
vegyen.
A megye magyar lakóságának mindenesetre megCiuc megye székely népe válaszol a „Brassói
van a véleménye az Ilyen igaztalan és durva „Vritiká*Lapok' „Szájkosarai" cimü cikkére.
ról és annak gyakorlásáról. Éppen ezért a Brassói
Az Országos Magyar Párt ciucmegyei szerveze- Lapok eljárását mélyen elitéli és egyemberként
tének e bó 12 én megtartott impozáns közgyűlésén a vili ja László Dezsőt hivatott vezérei egyikének.
tisztújítás megejtésének időtartamára, elnöki minőségben D.\ László Dazső volt orsz. képviselőt, gheorgheni
ügyvédit, B megyM tanács elnökét kérte fel a több,
mint ezer ember biza'ma László Dezső nem buzódo
Vaida bukuresti gyűlése első lépés volt a rozott, hanem a tőle megszokott uri sztranyseggel, rengő
tapsviharban eifoglalta BZ elnöki széket. Ujy érezte, mán front megkötéBe felé. Ezt ő maga is bejelentette
bogv neki ls szólnia kell nagy vonalakban azokról a megnyitójában, mondván, hogy megakarja kötni a
faladatokról, amelyeket a Magyar Pártnak, úgyis mint román frontot nemzete felszabadítására az idegenség
az összmagyarségot egyedül átfogó közösségi szervnek karmai közül. Egyik Vaida Imádó román lap azt Írja,
vállaira raktak a történelmi idők. Ezzel kapc o'atosan hogy ujy votuit be BukureBtbe, mint egykor Krisztus
ő is. akárcsak Dr Gyárfás Elemér szenátor, Dr. Wil- Jeruzsálembe. Hát az lehet. Da a hasonlat aaért aántit.
ler, Dr. Pál Qábor és Szabó Béni képvise'ők, rámu Krisztus kodus szegényen anyag akban, de lelkiekben
tátott arra, bogy a Magyar Párt vezetőit ebben a fér- gazdagon voault be Jeruzsálembe; makrapipáa modtrn
fias, minden elismerést megérdemlő, nehéz feladatuk utódja pedig husz Igazgatósági tagsággal zsebében B
teljesítésében, törekvésükben és egyedül a népért fára- eddigi mu tjának megtagadásával lelkeben iametelte
dozó munkásságukban bizony os sajtóorgánumok nem- meg a bevoi u'ást. A különbség csak a kis önzetlenCBak, hogy nem támogatják, ami becsületes Bzáodéku ségben volt.
m tgyar betű erejével nemzeti kötelességük volna, haAz olasz-abesszini viszály elcsendeaedésének
nim egyenesen megdöbbentő felelőtlenséggel, arc- igen érdekes magyarázatot adnak. Tudvalevőleg a
pirító prepotenciával, nagyon sokszor személyi helyzet o yan forma, mint annak idején a japán-klnai
határokat súroló gánososkodással, rágalmakkalkotfliklus volt. Kína népszövetségi beavatkozaBt sürigyekeznek kedvezőién színben feltüntetui a Magyar getett, de a gecfl büsön aludtak az urak. J«pán pedig
Pártnak, még a tárgyilagos román körök által is cso- vigan kielégíthette falánkságát. Most Abesszínia kérte
dált, tsvékenységét, vezérei bafeketitSBeivel padig a a
támogatását, de BB eppen ugy aludt, mint
leuot&Sás célzatos politikáját Igyakeznek a maguk Bzá- annak idajén a Jjpánnal szemben s Olaszország nagy
mára kihasználhatóvá kiépíteni. Ezzel o'yan ténykedést hirtelen meg oda ia dobott egy millió feketeingeat a
fejtenek ki az asztalveréei politika hangoztatásával, halál torkába. 0;t aztán hírtelen megállt. S vajon mi
amely minden komoly megfontolást nélkülöz és amely
nem méltó mai idők szelleméhez. Nem akarják megér- akadályozta meg a továbbiakban. Az ok Igen egyszerű.
teni egyes sajtóorgánumok, hogy a mai légkörben Az eső. Abeaazinlaban beállt ugyanis az eBŐs évszak
az asztalt verni és követelőzni azt jelenti, hogy B az olasz tábornokok rájöttek, bogy Ilyenkor a terület
egyszersmindenkorra megöltek egy-egy kérdést ésnem alkalmas hadműveletekre. Igy AbeBazinla sorsa
még a kilátását is lehetetlenné tennék ojabb kitér aaepiemberig biztosítva var^ Addig Imádkoshatnak
ujabb esőkért.
letezéssel.
Véres kardot bordoa a román sajtó megint. —
Ezt aa egéaa köagyüléa kitörő helyeslésével talál- Mackensen budapesti látogatásából a Credinţa irredenta
kozó megállapítást magáravette a Brassói Lapok ÓB szövetkezést farag. Csak ugy okádja a rémhíreket.
május hó 16 iki számában „Szájkosarat?* címmel szub- Aat la magyarországi utasításnak vesai, hogy a Függetvencionált Bzennyaajtóhoz hasonló modorban éa modo- len Újság rApirít nébány magyar vállalatra, akik a
rosa ággal, minősitetlen támadást Intézett a vármegye muokavtdelmi törvénytől megijedve, magyar alkalmaköztiszteletben álló, péld3adón Intakt, v. orsz. képvi- zottaikat románokkal cserélték ki. S végül megkérdi,
selő. az Országos Magytr Pari c'ucaiegyei szervezete hogy mit csinált az „uszításokkal" szemben a román
elnö'e és a megyei tanács elnöke, a vármegye szülötte: állam. S megadja a feleletet, hogy Bemmit. Egy feleDr. László Dezső ellen. Nem átalotta magát feltolni letat mi ÍB tudnán^ adni:
az .erdélyi magyar sajtó" illetéktelen védőjének. A
megye egétz közvéleménye tudja, bogy valósággal teljesen ellenkező, tendesclózuson elferdített Információra
támaszkodott a Braaaél Lapok akkor, amikor ezt az ő
Bzájalze szerint papirra merte vetni: mLászló Dezső
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Közérdekű közlemények.

A HKTILAP.
Magyar Párt ezévi május hó 14-én tartott
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS T ARS AD ALMI
nagygyűlésén
Dr. Pál Qábor képviselő a kővet-

BEL- ES KÜLFÖLD.

az erdélyi magyar sajtót támadta, szidta, kifogá-

kező közérdekű kijelentéseket tette:

Az iakolagérelmek miatt eljáró magyar képviaelőket
Angheleacu miniszter azzal fogadta, hogy a székelyek állami
iskolát akarnak, de vezetőik izgatásai akadályozzák meg
íiket ebben. Ennek igazolására székelyek által aláirt nyilatkozatokat mutatott. A parlamenti csoport figyelmeztet tehát
mindenkit, hogy aláírását ne dobja oda könnyelműen s igy
ne nehezítse a magyar képviselők munkáját.
*

*
*

Egyes vidékeken haszonlesésből hitüket tagadják meg
s az egyházi adók fizetését elhanyagolják. Megtörtént, hogy
a román csendörőrmester szégyenitette meg őket ilyen esetekben.
*

*
*

Az előkészítő katonai szolgálat igen nagy áldozat,
mert elvonja sokszor a munkától a fiatalságot, de viszont
sok előnye van a tényleges katonai szolgálat idején. Ezért
elhanyagolni nem szabad.
*

*

Az állampolgársági listából kimaradtak ügye általánosan iog rendeztetni. Egyes kéréseket az 50 ezerre rugó
kérvény-tömkelegből kiragadni elintézés végett nem lehet
Mindenki várja meg tehát nyugodtan az általános elintézést.
*

*

A mezőgazdasági kamarákban igyekezzünk megfelelő
képviselethez jutni, ahol erre lehetőség van, hogy igy mezőgazdasági érdekeink irányításába beleszólhassunk.
*

*

*

Az 1933 évi
megyei költségvetési feleslegből a megye
magyar intézményei semmit sem kaptak. — Beszélt még a
nemzetvédelmi törvény során kisajátítható erdőterületekről,
a faipar pangásáról, melynek okai az export korlátozása,
a magas vasnti tarifa, sz állami falUemek stb. — Megemlítette, hogy az adósérelmek elintézése, a végrehajtási törvény homályosságai miatt igen nehéz; a kedvezményea
adófizetésekre is felhívta a figyelmet.
*

*
*

A hadinyugdijak felemelése nem vihető keresztül, mert
nem vettek fel a költségvetésbe megfelelő összeget. J£Z csak
póthitel nyitása esetén volna lehetséges.
*

.

*

Az adóbüntetésekről szóló törvény a Monitorul Oticialban megjelent. Eszerint, aki a büntetéskor kirótt adót 10
százalék többlettel együtt julius l-ig befizeti, a büntetéstől
mentesül. — Kik pénzügyi szabályok áthágásáért vannak
büntetve, mentesülnek, ha julius l-ig a büntetés 15 százalékát befizetik. Ide tartoznak a pálinkafőzésért járó büntetések is. Jelen törvény vonatkozik azon büntetésekre, melyeket ez év április hó l-ig nem hajtottak be. Ugyancsak törBUtókat vénytelen a falusi vámmalmoktól szedett kg-kinti 26 banis
fogyasztási adó is.

Megadózzák aa orsaágba jövő külföldi
solta". Ö is, amiként a többi szőnötök egyes magyar
nyelvű hírlapokról t*tt említést, isméte jük. Akinek Azon kü fóldl autótulajdonosok, kik 90 napnál tovább
*
nem volt inge, miért vette magára. S ha már ma- maradnak az országban, a rendea garai cián kívül még
Az iskolai célokra való gyűjtéseket több községben
cára vetU, miért nem beBzél kizárólag a Baját ÓB a napi 25 lej taxit fognak fljetni. Kivételt képeznek a
hát .mögött álló megbízói nevében? — Bizooyosfolu diplomáciai testület éa a nemastköal Duiabizottaág megakadályozták (Ditrau). Ez az eljárás jogtalan, mert az
1928 junius 8-iki 51. sz. Monitorul Oficial szerint ilyen
szemérmetlenség kell ahhoz, ami nng is van, hogy az kocsijai, melyek taxamentesek.
gyűjtésekre nem szükséges előzetes engedély.
erdélyi magyar sajtó nevében legyen fogadatlan próClujon telekkőnyvvezetői kurzus nyílt. A feurkátor. amire aenkl aem kérte. Est a komolyabb és aus egy hónapig tart és eddig 13 jelentkező van, kik
felelösebb, igazi, magyar sejtó bizonyéra sértőnek, kl akarják magukat képeztetni a telekkönyvnek vezelea'ázónak találná. Beszéljen tehát a Brassói Lapok tésére.
csak a aaját nevében. Akkor még azt is eltűrjük, ha
A szovjetkormány
ujabb nagyszabású beruhá- olvastam a „Csíki Lapok" mult Baámában. Szinte
legjobbjainkba belerúg, amiért nem ülnek fei az üzle- zásokat eszközöl. 38 millió rubelt fordít útépítési cé- hihetetlennek tartanám, hogy akadnának vármegyénktes magyarkodáB paripájára mellóje.
ben olyan vandál kezek, kik az annyi költséggel és a
lokra Ukrajna és Fehéroroaaország területén.
csikl turisták áldozatos munkájával felépített menedékDr. László Dezső nem asorul védelemre. Nem
Anglia az olasz-abesszin viszály békés eiínté' házakat rongálnák. Nagyfokú lelkilsmeretlenBéget jelent
la abból a célból Íródtak e aorok. Da annyival tartozunk a megye aaülöttjének, hogy róla tényként meg- aése mellett foglalt Alláat. EgyeB angol lapok jelentése az Ilyesmi s nem hinném, hogy erre vetemedne székely
állapítsuk : törhetetlen, gerinces, soha meg nem al- szerint az angol kormány álláspontja e kérdésben ember. Csík terméssBtl szépségeinek klaknáaása és
kuvó, derék tagja annak a székely-magyar közős annyira határozott, hogy egy kitörő háború eBBtén kész kellő módon való propagálása az Idegenforgalom mérségnek. amely őt büszkén számítja ma is vezérei lezárni a saueai csatornát B eazel elvágná útját minden' hetetlen emelkedését jelentené, arra pedig igen nagy
közé. Véleményét pedig olyan rátermettséggel mon- nemű fegyverszállításnak. Ha ez a terv tényleg komoly, szüksége van ennek a koldussá aaegényedett területnek.
Az idegenforgalom szempontjából pedig igen roBBs rekdotta meg egyes sajtóorgánumokról, hogy lám, még
meg ÍB harapják érte I Hogy pedig, miért votult vissza ugy bizonyára lehűti BB olaaaok hadakozó kedvét ls lám a turista menedékháaak leromboláaa, lakhatatlanná
Hitlar legújabb beszéde foglalkoztatja a világ tétele. Már pedig aa Idegen forgalomból nem a városaz aktívabb politikától éa nem vállalt képvlaelőaéget,
aat a BraBaól Lapik éppen ugy tudja, mint a megye köavéleményét. A német kancellár 13 pontot állitott nak van haszna. Legjelentékenyebb hasznot éppen azok
közönsége. DÍ elhallgatja, mert PB IB a taktikájához ÖBSBB, melynek veleje a békeaaerződéBek revíziója, vágják zsebre, akiknek Boraiból a menedékház merénytartorik. Mi megmondjuk ellenben: azért, mert a zsí- urrt aa európai béke nam oldható meg egyoldalúan lői kikerültek.
A kiránduló turista azért Bfláll meg a menedékros képviselőség,
amelyhez olyan haragos megállapított feltételekkel. A pontok magukban foglal
csaholással, félre nem érthető tülekedéssel startolják még azt a kijelentést ls, bogy Németország haj- házban, bogy ott hosasasabb pihenőt tartson. Ebből
nánek a .kritiká'-t gyakorló és hangoztató ma sz- landó aláírni olyan azerBŐdéat, mely megakadályoa máa követkealk, hogy fogyaBBt la. Már pedig ast fogyását,
lagolók. ha a nép bizalma oda engedné, — majd államok belügyeibe való mindan beavatkozást. Ausztria amit a környéken talál. A városból a havasokba kimenő
nem tönkrement anyagilag. Ez az igazság. Hogv ma- függetlenségét az ösaauémetség elhatározásától teszi turista bizonyára nem fogja magával vinni reggeli kávérasztalták-e, vagy nem, aat ismét nem a Brassói Lapok függővé. Ezenkívül viaaaaköveteli a gyarmatokat éB ját-vaját, mikor A az Egyeskó aljában sokkal jobb
bírálja el, hanem maga a megye negyvenkétezer vá- nem hajlandó kölcsönös segélynyújtási egyezményt h a v a s i t e j e t ihat a olcsó pénaért megveheti a
lasztó polgára, atlk mezmutatták megható ragaszkodá- kötni, Bem Litvániával, aem a Szovjetlel. Szóval c-.npa legfrissebb vajat, túrót, Bájtot, ordát, amlhea otthon
sukkal és többBBÖrSs hiábavaló felkérésükkel, hogy Ige- olyan követelései vannak, amiket a nagyhatalmak nem caak nsgy ritkán jut hozzá. Meg aztán minek cipelné
a aaékely assBony a nagy fáradsággal Ssssessedett
nis „rátermeCt'-nek tartják, ha BB egyes pajtóorganu- fognak teljesíteni.

A turistaházak megrongálásáról

Keresek megvételre államkölcsön kötvényeket bármilyen címletekben.
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Jön a csíkszeredai országosvásárra
Dézsy első udvarhelyi mézeskalácsos.
epret, málnát, magyarét a •iroBba, mikor kimennek a
turisták a havasba a megveszik tóle aokkal jobb árért
ott helyben. A tejtermékek, aa erdei gyümölcsök értékesítésére keresve sem találhatna jobb piacot a székely
falu aa állaadóan népea tnristaháinál, ahol a nagyváros
kiéheiettjel kapva-kapnak a neki hétköznapivá vált
csemegéken.
A turistaság fellendítésével nyert Idegenforgalom
aaonban nemcsak as élelmicikkek értékesítésénél baszno
Bithaté. A termésaetl saépségelnkért meBBie földről
ldevándorli idegen kőrttlnés a saékely faluban s meglátja siőtteselnket, festékeBelnket s egyéb háillparl
készítményeinket, melyek neki mind újdonságok s már
csak emlékképpen is megvesz egy-egy szépen Blkerült
darabot a gazdagabbja, de a legszegényebb turista Bem
megy ugy el, hogy legalább egy faragott botot, vagy
emlékpoharat, vagy más apróságot ne vegyen. S bizony
ezekért a tárgyakért a garas mind a székely zsebekbe
vándorol. A garast pedig ma meg kell becsülni s
követkeséskép meg kell brcűlnl a menedékházakat 1B,
amelyek hozzásegítenek bennünket a garasok megszerzéséhez.
Ha székely atyánkfiai eljönnének csak egyszer
Ida Brasovba s megnéznék azt a fejlett turistaéletet,
ami Itt van télen-nyáron, a szájukat tátanák. Ahogy
egy ünnepnap jön, a város apraja-nagyja B hegyeken
van s bizony elég gyakori eset, bogy minden turista,
még a lányok ls, a hátizsák mellett még 2 - 3 téglát,
vagy lécet, deszkát, gerendát cipel izzadva fel a havasokba, egy építendő turlstaházhoz. Az ilyen áldozatkészséggel felépített turiBtaházra aztán büszkén tekint
fel minden turista s nem IB meri aat megrongálni senki
emberfia, mert ninca szive hozzá, hogy a nagy fáradaággal épített oltalmat lerombolja.
Ülnél több B menedékház, annál sűrűbben jönnek
a turisták s annál több pénzt hagynak itt ebben a
szegény országrészben. B emelett még példával is szolgálhatnak a székely falunak. Ha klcBŐdül oda a székely
falu fiatalsága, majd látni fogja, hogy a turisták között
nincs veszekedés vita, de nincs a veszekedés ördögét
képező alkohol sem. A turista nem él vele. A hegymászás, a szabad természet minden szépségének klólvesése annyira Igénybe veszik minden energiáját, hogy
az alkohol létezéséről el ls feledkezik s el ÍB Bzokik
tőle, mert belátja káros voltát, mellyel a test ellenállá
képességét pusztítja. Nincs is beteges ember a turisták
között. De nlncaen annyi följelentés, testvérháború sem,
mint a Székelyföldön. Ép testben tp lélek s ez Igaz Is.
Vérbeli turista nem tud ártani tnrlstatársának. Az ő
Ideáljuk aa alkotó munka B tudják, bogy ennek kulcsa
az egységben rejlik. Uajd, ha a székelyföldi turistaszervezet 1B olyan hatalmas keretté épül kl, olyan fegyelmezett, öntudatos tömegei lesznek, mint Itt, akkor
a székely nép gazdasági megerősödésének ls egyik ér
tékes anyagi bázisa lesz a szépen fejlődő turlataBport.

percig a fejen és jó meleg, azután egyre hidegbűlő vizzel
való öblögetéa által távolitsnk el. Női hajnál nem szabad
a szappanhabot egy percig sem rajta hagyni, hanem azonnal le kell mosni a fejet egyre hidegebb vizzel. Ha ezen
moaás ntán, vagy ennek többazöri ismétlése után — legalább négy naponkint — azt tapasztalnék, hogy a fejbőrünk
száraz lett, akkor tessék ebbe egy kis ricinusolajat bedörzaölni. Igen erős hajzairoaodásnál még más eljárásokat,
illetve szereket ia alkalmazhatunk. Ichtiol vagy kénszappannal való mosások ez esetben nagyon ajánlatosak.
Ha azonban azt tapasztaljuk, hogy a fejbőrünk egyre
szárazabb lesz, a hajszálak töredeznek, kettéváltanak, könynyen kihullanak, akkor a fejbőr táplálása végtelenül lontos.
Ez esetben óvakodni kell mindennemű szappanos, szódás,
alkoholos fejmosásoktól, mert ezek még jobban elzsirtalanitják a fejbőrt, ez esetben csak bizonyos zsírokkal szabad a fejbőr
tisztítását végezni, akárcsak az arcbőrnél szoktuk tenni ilyen
esetekben. Tiszta faolaj, édes mandulaolaj, ricinusolaj, paraftinolaj, vagy az ezek segítségével készült hajpomádák állanak
a közönség rendelkezésére. Ezek között egyike a iegolcsóbbaknak a tiszta faolaj. Esetleg lehet, ha valaki másként
nem tudja elfizeteaen egéazen ártatlan, úgynevezett kozmetikai szappannal — amely erősen van zsírozva — és meleg
vizzel a fejbőrt megmosni és azután a laolajat bedörzsölni
a fejbőrbe lehetőleg melegen. Ezt az olajat éjszakára is a
tejbőrön lehet hagyni, ha a fejet bekötjük és azután reggel
újra vizzel el kell távolítani. De semmiesetre sem rajtahagyni, mert ez még nagyobb veszélyt jelentene. Ugyanis
az olajhoz még jobban hozzátapadna mindenféle por és piszok is igy egy massza támadna, amely teljesen megakadályozná a fejbőr mindennemű lélegzését, izzadását és
faggyumirigy kiválasztását. Ennek a következménye még
erőaebb hajhullás lenne a hajpupillák fokozottabb elhalálozása folytán.

Gyakran okoz hajhullást az is, ha a haj tulsürü. Ilyen
esetben egyszerűen meg kell ritkittatni a hajat Ugyanis a
tulsürü hajzat következtében nem jut elég levegőhöz a fejbőr, nem képes lélegzeni és a iriss levegő hiánya is elöli
a hajgyökereket.
Hajhulláshoz vezet továbbá hasonló okokból a fejnek
állandó bekötése, vagy iérfiaknál az állandó kalapviseléa.
Ugy a nők, mint a férfiak, akik szép fényes hajat akarnak,
törekedjenek arra, hogy ugy nappal, mint éjjel minél többet
legyenek hajadon fővel. Erősiti a hajnövést a napozás.
Olyan krémek, amelyekben Chinaiahej, chinin, Tannin,
Kaptol, Chloral, Ammóniák, Sabina, Pyrogallol van chemiailag bedolgomva igen kia pár-sxázalékos arányban, hajerősitő,
hajnövesztő erővel birnak.
A leghatóaabb hajnövesztő és hajhullás megakadályozó
a rendszeres tejmasszázs.
A hajnövés előmozdítás ára belsőleg az orvosok sok
esetben állati Keratint tartalmazó HumagBolant adják. De
általában ezt a szert még nem ismerte el az orvostudomány,
mint föltétlenül hajnovés előmozdítót.
Vannak esetek azouban, amikor éppen tulerős, sőt
természetellenes hajnövésről lehet beszélni, különösen hölA csiki turistaegyesületnek pedig azt ajánlanám, gyeknél, ami éppen a melegebb napok beáltával rém kellehogy létesítsen minél hamarabb egy tnrlbta folyóiratot, metlen az arcon és a test különböző részein. Ilyen esetekhavonként, vagy félhavonként s abba dolgozza fel ben belsőleg bizonyos hormonokkal kísérleteznek, sokszor
Caik természeti szépségeit a az odavezető utakat, hogy egészen jó eredménnyel a klimakteriumban levő hölgyeknél,
aa egyúttal prospektusul ls szolgáljon aa oda menni külsőleg azonban ma már a legmegbízhatóbb módszer az
akaró Idegeneknek. Fölkérhet majd pár testvér folyó- Bmerikai tartós hajeltávolitáa, amely bizonyos állati és nöiratot Bukarestben B BudapeBten, hogy segítsenek a vényi zsiradékok teljesen hygienikus alkalmazásán múlik
kellő propaganda kifejtésében. Azonkívül lehetnek a és igen nagy előnye, hogy minden hölgy maga is képes
folyóiratban turistaságra oktató s as eBzmét népszerű- vele a fölösleges hajszálait azonnal eltávolítani. Ami a
sítő cikkek is, aminek jó hasznát vennék turiBtálnk a villannyal való hajeltávolitásokat illeti, abBZolut jó szakemtovábbképzésben B papjaink, tanítóink a falusi turista- ber kezében jó eredményt lehet vele elérni, de ha nem szakkáderek kiépítésében. Iiyen módon aztán megkedvelte- ember csinálja, könnyen csúnya forradások maradnak utána.
tik a székely néppel a turistaságot B kivesznek a ház Röntgenes hajeltávolitás minden esetben mellőzendő az utánna
rombolók ls. A munkához pedig sok sikert kívánok. mutatkozó caunya forradásos sebek miatt.

Egy brasovi turista.

Hooao akadályozni mi a korai hajhullást?
Irta Várady I l u s ,
a bécsi Kozmetikai Egyesület elnöknője.
A népnél az a hit van elterjedve, hogy gyakori tejtiaztitáa megakadályozza a jó hajnövéat. A népnek ez a
hite onnan származik, mert helytelen szerekkel végzi, legtöbb esetben a fejmosást. Nem kiilömbözteti meg a zsiros
fejbőrt a száraz fejbőrtől; nem tudja, hogy nem rág kiállott
súlyos betegségek ntán nem szabad a fejmosást kíméletlen
durva kézzel végezni stb. stb. Továbbá azt hiszi a nép,
hogy a fejbőr tiaztitásához, il'etve a hajmosáshoz a leglngoaabb, legolcsóbb szappanok is jók, vagy ha már erőa
fejbőr korpásodáaná] vagy haj zsirosságnál ráfanyalodik a
fodrász tanácsára az alkoholos vizekre, ezeket minden mérték nélkül használja. De még az intelligensebb iérfiaknak
éa nőknek is halvány fogalmuk sincs a nekik individuálisan
megfelelő helyes hajápolásról, hanem össze-vissza vásárolnak mindennemű szereket és a legtöbb esetben éppen megioiditva használják. Igy azután igazán nem csoda, ha majdnem minden második embernek állandóan a hajával van
baja, melyből vagy igen kevés vagy igen rövid vagy sokszor tnlaok van neki. Egy pár egyszerű tanács tehát nem
fog ártani a helyes hajkezelésre vonatkozólag.
Ha már nem tndunk letenni arról a szokásról, hogy
a fejünket szappannal és vizzel mossuk meg, akkor ntána
mindig dörzsöljük be egy kis tiszta meleg faolajjal. Ba
azonban azt tapasztaljuk, hogy a fejbőrünk inkább zsiros
ia hozzá még alaposan korpás is, akkor végezzük a mosást
kálizzappanszesBzel éspedig dörzsöljük azt jó erősen hala

Még egy pár egyszerű hajnövesztő receptje, amelyet
akármelyik gyógyszertár elkészít: 1. Tannini 1.0—5.0, Alkohol qu. s. ad. aolnt 101. amygdal 40.0. Ez a recept egy
kitűnő hajnövesztő hajolaj receptjét adja. 2. Resorcini 3.0,
Spir. vini cons., Aeth. sulfur, Aeth. Petrolei aa. 50.0. Ez
egy kitűnő hajszesz receptjét adja, de miután erősen tűz
veszélyes, nem szabad ezzel a fejbőrt nyitott láng mellett
dörzsölni. 3. S végül Chloral hydrati 5.0, Aqua destill 50.0
kitűnő hajkorpa és egyben hajnövesztő szert ad. Megjegyzendő azonban, hogy minden szer értéke nem abszolút, hanem csak individuális. (Copyrigth by Wiener Kosmetik Wien,
I. Kartnerstrasse 21.)

A tg.-muresl, marosvásárhelyi kereskedelmi és Iparkamara közleményei.

KÜLÖNFÉLÉK.
Numerus Honestoram.
Bscaületességl arányszám. Ugy hiBzem, ez a legnehezebben megvaléaltható valami. A többi numerusoknak csak meg kellett ütni a nagydobot és már
seregestól tódultak a zászlók alá. Kl fekete ingben,
kl barnában, kl vörösben, kl nemzetiben, a neki legtöbb hasznot hoaé numerus-führer után. Es zengett a
sajté és zúgott a vita pro és contra az ezerféle jelBzó
védelmében. Most aztán elsült az ezeregyedik ágyú ÍB.
Az oradsal rokkant gyűlésen Tudor Nlcolae rokkant
vezérkart őrnagy Bzólalt fel és a rokkantak „Tűzfront"
szövetsége nevében elitéit minden numeruBt. Szerinti
nincsen létjogosultsága olyan mozgalomnak, mely válaszfalakat emel és gyűlöletet támaszt fsjok éB felekezetek között. Hi már oumeru.-ról van BZÓ, akkor
— ajáclo'.ta a rokkant hadfi — csináljunk .numerus
honestorumo-.", vegyis annak az elvnek diadalrajutását,
hogy a kormányban, a parlamentben, a politikai életben a becsületesség érvényesüljön és csak becsületes
emberek kaphassanak vezetőszerepet. De nagy csendesség lón erre a kijelentésre. A Fübrer, aki elmondotta, nem kspott semmiféle uniformist, képét nem
hurcolta világgá b Bajtó a nevét nem foglalták imádságukba a tömegek. Csupán pár nyomorék jogfosztott
tspBolt neki. Aztán elmu'ott a taps és ela'udt a kijelentés nyomán támudt tüz Is. El kellett a udnia. Hát
bogy ne. Hiszen brcületeB embereket keresett. Az
Ilyesmi pedig ritka. EIVBBZ a korpa között az a pár ls,
ami van. S nem hallja meg egy szegény rokkant tiszt
hívó szavát

— A hadirokkantak, özvegyek éa árvák
ntaaáal könyvelnek kloserelese megkezdődött.

A esik megyei hadinyugdljasok számára a 75,/,-OB kedvezményre jogosító könyveket a vármegyei főorvosi
hivatal álii'ja kl. Nem kell tehát ezután Bucurestlbe
utazni. Benyújtandó egy kérvény 8 lejes okmány- és
1 lejes repUlőbélyeggel ellátva, csatolandó aboa egy
fénykép, amelyen a városokban a nyilvántartási hivatal, községekben a községi elöljáróság igazo'ja az Illető
személyazonosságát. A kérvény felszerelendő a rokkant
vagy özvegy Igazoló okmányaival éB fizetendő az
újonnan kiállítandó könyvecskéért 20 lej. A kedvezményes utazási könyvre joguk van azoknak a hadiözvegyeknek 1B, akik Ismét férjhez mentek. Minden
érdekelt részletes felvilágosítást kaphat az illetékes
községi elöljáróságnál, ahová a vármegyei főorvosi
hivatal a részletes tudnivalókat megküldötte. Egy utazási könyv kicserélése tehát 9 lej bélyeg és a könyv
árába, összesen 29 lejbe kerülhet.
— Ismét osztják a vármegyét. Nem tudom
miért lett olyan probléma ennek a vármegyének felOBztáBa. Csak nemrégen hangzottak el a legilletékesebb
kijelentések miniszterek szájából, bogy senkinek
nincsen szándékában Cslkvármegye felosztása. Most
mindezek d teára a „Legea* cimü Bucurestlben megjelenő igazságügyi folyóirat májua 12 ikl száma azt a
meglepő hírt köz'I, hogy a helybeli törvényszéket megszüntetik, miután Cslkvármigyét felosz'atják. Ezen
hírrel kapcsolatosan ujabb kérdést intéztünk illetékes
tényezőkhöz, ahonnan azt a felvilágosítást kaptuk,
hogy a vármegye felosztásáról szóló hírek minden
komoly alapot né'külöanek.
— Radaleaon Viotor oaandörszárnyparanoenok erelyea utasltáaa a osendűri brutalitások
megszüntetésére. Csak nem régiben minden újság
tele volt azzal a teljesen Indokolatlan csendőri durvasággal, melynek áldozatai Darvaa Iţnâc és UrBzuly
Antal tusnádi gazdák voltak, kiket a tusnádi csendőrőrmester az állomáson egy öles termetű csendőrrel
együtt megvert. Az eset után R dulescu Victor szárnyparancBcok körrendeletet küldött az összes csendőrszervekhez, melybenfigyelmezteti őkft, hogy bármilyen
bűnözővel szemben Cíak a törvényes keretek között
járlanak el, mert a legcsekélyebb verésért ls azonnal
felfüggeszti és elbocsátja állásából azt, aki Ilyen eszközhöz folyamodik. Egyben kéri a lakósságot, hogy
minden egyes visszaélést hozzanak tudomására elégtétel adás végett. Ugyanakkor pedig kéri a lakÓBságot,
hogy a cspndőraégi közegekkel szemben ne tanúsítson
kihívó magatartást. Az erélyes körrendelettől megszeppent tusnádi őrmester kérlelni kezdte a két megvert gazdát, hogy ne jelentsék fel. Ezek azonban a
kérés dacára ÍB megtették feljelentésüket, mire az
őrmester valahonnan egy női tanú aláírásával ellátott
nyilatkozatot szerzett, bogy a két gazda őt megtámadta
s ő csak védekezett. Ennek alapján a bét gazdát két
napig aa őrsön tartotta, harmadnap pedig a vonattal
behozta a szárnyparancsnokságra. Mivel a két gazdát
felesége IB kísérte, az őrmester ur Szentkirályon leszállította a vonatbél őket, hogy gyalog hozza be. A
két aaszony Dancu képviselőhöz ment, aki azonnal az
ügyész közbenjárását kérte. Lascu ügyész telefonon
bivta fel a szárnyparancsnokságot, honnan a két embert azonnal átkísérték. Kihallgatás ntán az ügyészségről el ls engedték őket, mlg aa őrmester ellen a
vádat megindították.

Nr. 366—1935. Az Importálé kereskedők figyelmét felhívjuk arra a körülményre, bogy a Vámvezérigazgatóság 30 783—1935. ez. rendelete szerint folyé
évi juilus 1-től kezdődőleg az Importált áruk számláját láttamoztatni kell a származási hely llletékeB Kereskedelmi kamarájánál, a jelzett Időtől kezdődőleg a
vámhivatalok nem fogadják el a deklarációkat csak
láttamozott számlákkal.
No. 430—1935 Iimételtea felhívjuk a kereskedelmi éa Iparvállalatok figyelmét a 8 érai munkaidő
betartására, különösen a kiskorúakra és nőkre nézve,
mert sok panasz érkezett e tekintetben a Munkaügyi
miniszterhez; a kihágások megállapítása súlyos bün— Megrágta a IA. Kádár János gheorghenl-1
tetéseket von maga ntán.
No. 476-1936. A helyi vámhivatalnál folyó év 37 éveB kovácBmestert patkolás közben a lé o!dalba
junlus hé 8 án elárverestetnek különféle selyem és rúgta. Kórházba szállították.

más áruk. A hirdetmény megtekinthető a kamara hir-

a fejbőrbe. • támadó szappanhabot hagyjuk legalább tíz detési táblijin.

— A munkaközvetítő hivatal elhelyez egy
tanoncot lakatot- éa márle|kéullő Iparra.
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— Nagyaaabásu m á j illa a Sutában. Május
hó 26-án, vasárnap, as B. K. B. cslkszéki oFztálya a
sutal turista-háa környékéi nsgysz&báru Ünnepélyt
rendes. D. e. 10 órakor tábori misét irond Biró Sándor
Bientlélekl plébános és felavatja a házat. Ebéd után
tánc, amelyben a zenét a csomortánl 12 tagn rezesbanda szolgáltatja. Ételek és italok sátrakbsn krphatók. Aki egy kellemes nspot akar a terméscetben tölteni jöjjön a Sutába, mindenkit Bzivesen látnak, falusit
éa vároBlt egyaránt.
— Junina hó 5 én befejeződnek a középiskolákban aa előadások. A közoktatásügyi minisztérium rendelkezése szerint junlus hó 5 ére az orazág
összes középiskoláiban be kell fejezni a tanítást. Bitó
a naptól keadve nem tartanak előadásokat. Junlus 15 ig
BaOnet less, ami alatt a vizsgákra kell felkészülni. A
vizagák 15 én kezdődnek. EB a rendelkezés vonatkoaik a kereskedelmi Iskolákra la.
— A misBtérlum drámák felújítása A sumuleui Saent Ferenc rendi zárda vezetőségének volt
ez BB ötlete, bogy a köaépkori egyházi aalnpiid éa
remekelt köaönaégünknek bemutassa. Aldozócaütörtökön
május hó 30 án este fél 9 órakor, a helybeli róm.
kath. főgimnázium tornatermében kerlil színre: Cbalderon de la Barca hlreB misztérium drámája „A Bzfntmlse titka". A darab tlsata jövedelme a kegytemplom
javára fordlttatik B a nemes célra való tekintettel
mindenkit szívesen lát a rendezőség. — Belépő-jevvek
előre válthatók Vákár könyvkereskedésében 28, 18 és
8 lejes árakban.
— Dr. Gyárfás Blemér gyássa QvárfáB Ferenc harmadéves orvostanhallgatót, OyárfáB Elemér dr.
Baenátor váratlanul elhunyt flát Szegeden, a Saent Imre
kollégium kápolnájában, összes társai megható résBvételével bemutatott engesztelő szentmise-áldozat után,
május bó 21-én délelőtt helyezték végső nyugvóhelyére
a szegedi városi róm. kath. temetőben, édesatyja éB
István bátyja jelenlétében.
— Aa Idei érettségi viasgák. Minthogy a jövő
Iskolai évvel újra létesülnek a 8 ik osatályok aflu- éB
leányllceumokban, a folyó évi junlual vizsgaBzakbBn
csak a korábbi alkalmakkor megbukottak réaaére less
érettségi viaagálat. Eaekben mintegy 3500 jelölt fog
érettségi vizsgára jelentkezni, azért a szokottnál Jóval
keveBebb vizBgáztató bisottBágot nevea kl a mlnlsatérlum.
— Tejnapok helyben és a vármegyében.
Az Immár Bsokáaaá vált évenkénti tejnapot folyó évi
május bó 21. 22. és 23 án tartották meg a helybeli
Iskolák, amikor a tanárok és tanítók a növendékeknek
előadáBt tartottak a tejjel való táplálkozás előnyeiről,
lévén a tej a legegéességesebb és egyúttal a legolcsóbb
eledel. A népek kulturfokát azaal ia lehetne mérni,
hogy mennyi tejet fogyaaatanak. Mennél nyugatabbra
megyünk, annál nagyobb aa egyénenkénti tejfogyasztás. AB előadás alkalmával a növendékeknek fejenként
2 deciliter tejet, öBaaeaen 172 liter tejet oaatottak kl,
melynek költségeit a mezőgazdaaágl kamara éa prefektura fedezte. — Falukon szintén tartottak Ilyen
előadásokat az Iskolákban, azonkívül a vármegyei
állatorvosok Ismertették a gaadakÖBÖnaéggel a tejtermelés gazdasági éa egéBZBégügyl szempontjait.
— Raja- és késimunka kiállítás. A helybeli
róm. katb. főgimnázium növendékeinek rajz- és kézimunka kiállítása az elmúlt években la nagy látogatottságnak örvendett éa ugy egyháal, mint miniaateriuml
tanügyi kiküldöttek teljea elismerését vivta kl. Aa egyik
kiállitáat maga Onsti közoktatásügyi miniszter ls meglátogatta és ősalnte elismerését fejezte kl Vámsaer
Géaa rajztanárnak, aki a kézimunkát la tanítja. Ennek
a tanévnek eredményét a szülők éB a kath. Iskolánk
belső mnnkája és szelleme Iránt érdeklődők megtekinthetik május hó 30 tói junius bó 10 lg bezárólag. Hátköznapokon d. u. 5—8 órále, Ünnep- éa vasárnapokon
d. e. 10—1 óráig ÓB d. u. 4—8 óráig nyitva. Beléptidij felnőtteknek 10 lej, amelyből a befolyó öcBaeget
aa ügyesebb tBnulék jutalmazására fordítják. A kiállítás helyisége a főglmnáalum Somlyó felő l o'dalán, a
volt tanltóképaő étkezdéjében van. A kiállítással kapcsolatosan egy klB néprajzi gyűjtemény is megtekinthető.
— Elfogták a b e t ő r ő katonát. A helybeli rendőrség folyó hó 23-án letartóatatta Nicolae Alexandru
mureamegyel katonát, kl a helyi utáBBzásalóaljnál teljesít szolgálatot. A katona beismerte, hogy aa utóbbi
Időben előfordult aorozatos betöréseket ő követte el.
Igy többek köaött Erőa Béla vendéglősnél. Takács
Károly ref. esperesnél, Bocskor Imre gumlvulkánizálónál, Albert Sándornál, Fejér Imrénél stb. A lopott tárgyak egy részét megtalálták nála. Átadják a hadblréságnak.
— Helysnlnl tárgyalás aa impéri gyilkos
sági ügyben. Emlékezetes BZ a bűntény, amikor ifj.
Boldizsár Dénes Impéri gaadát a Répát hegyen erdőlÓB
közben lelőtték. A vád BBBrint a gyilkoBBég elkövetésével Okos Lajos éB Dénes odavaló gazdákat gyanúsítják. As ügyben a bíróság helysalni tárgyalást tart
május 28 án.
— Aa iskolaépítéseket sürgetik a jegyzőknél. A helybeli tanfelügyelőség iBkolaépitéBi rohama
ujabb fejezethez ért. A községi jegyzőket berendelték
a tanfelügyelőségre a ott rájuk parancaoltak, hogy
teremtsék elő as iskoiák felópltésóhea szükséges öaaaegeket. Itt említjük meg, bogy Slculenl kőaségben a
vasúti műhelymunkások» IB IBkolaépitéBi taxát róttak
ki és pedig 4000 lejflaetéaig 600 lej, aaon felül 1000 lej.
— Ráesett a snlkla. Barabás Lajos 21 éves
lasarea-l lakós követ bányászott. A leaubanó szikla
súlyosan megsebesített*. Beszállították a gheorghenl-1

kórházba.
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— Összevásárolják egyesek a közbirtokossági arányjogokat. A .Gazeta Cluculul" azerlnt a
vármegyénkben uj üaletág virágaik. A CBlki nyomoruságban iámét Baületett a gyors meggazdagodásra Igen
alkalmas gondolat, amellyel már Bokán operálnak népűnk köaött. A leszegényedett emberek kösblrtokosellen kizárólag
aági arányjogait kezdték vásárolni B gyergyól részeken.
Egy jogot 200—260 lejért vesznek, aszal a céllal,
Kárpáti-féle
hogy amikor 100 hold közhelybell jogot össaévásároltak, akkor kérik annak a közös tulajdonból való klsaakitását. I;y 20—25 eaer lej befektetéaael több millió
le] értékű erdőaégnek a klszakitását remélik. A nyoiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii
morúságnak minden Időkben meg voltak a hiénái. A
mai nehézségek is sok lelkllsmeretlenaéget termelnek
kl. Ugy látaalk, hogy a lezüllesztett caiki közbirtokosIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHII
sági életet ujabb konjukturás veszedelmek fenyegetik.
garantált hlganymenteB
Felhívjuk a közbirtokosságok vezetőségét, hogy legyenek réaen és akadályozzák meg már a kísérleteket 1B,
éa kitűnően bevált kéamelyek ujabb vámsaedől akarnak lenni a gazdasági
aaltményeket hasanáljon.
nehézségeknek.
IClzctxólag-oean
— Hirtelen halál. Károly Anna 35 éves nagy"b®ezer®zliot<5:
enyedi UletŐBégü hölgy Cozmenl-ben üdült. Májua 22-én
eate lefeküdt a reggelre holtan találták. A halál oka
azIvBzélhüdéa.
<- "
Parfüméria = lllatBzertárában
— AB Ipartestület temetkezési osoportjának
M.-CIUC — CSÍKSZEREDA
tagjait felhívjuk, bogy Kóka Térés halálával esedékes 5 lej tagjárulékaikat BB egyesület pénatárába
befii essék.
— A szepesi orvosegyeBület tátrai tovább— Ferenozy Oyula színtársulata városunktanfolyama. A szepesi orvosegyeBület 7-ik
ban megkezdte előadáBalt. Kérjük a közönségünket képző
tátrai orvoal továbbképző tanfolyamát Splna dr. egéaatámogasaa megértő azeretettel a Bzlnészeket.
aégügyl miniszter védnöksége alatt juniuB 8 tói 13-lg
— Jogtalanul j á r e> a végrehajtó a még tartják meg a Magas Tátra fürdőhelyein, A tanfolyaneki áll feljebb. Morariu Vaslle blcazl végrehajtó mon, amelynek ma már egéBZ KözépeurópábBn jó hírfeljelentette Bucur Qheorghe, Scurtu Ioan és Toader neve van és amelyet több ország orvoaai látogatnak,
blcazl gazdákat, hogy végrehajtás közben fejszével budapesti, bécal, frankfurti, prágai, pozsonyi és pécai
megakadályozták. A fo'vó hó 20 án megtartott tárgya- orvosprofesszorok tartanak német nyelven a gyakorlati
láson vádlottak kijelbn.ették, hogy a végrehajtó laká- orvos körébe vágó aktuális témakörből előadásokat.
sukat feltörte és onnan minden értékesebb, tárgyat Lakás éa ellátás a kurzus egéaa tartalmára 295, beirakihordott ezalatt, mig ők a mezőn dolgoztak. Ezen tásl dij orvosoknak 100, családtagoknak 60 cs. korona.
nagyon felháborodtak B nem a legudvariasabb hangon Külföldiek 33 saázalék vasúti kedvezményben réasebesaéltek vele. Da frjscuiem 1B volt náluk B különbenaülnek. Jelentkezések Fortblldungskursbüre elmen,
la két csendőr és a községi rendőrök támogatták, ugy Stary Smokovec, Magas Tátra, Csehsalovákia.
bogy nem ls támadhatták meg. Miután vád:ottak vallo— Törvényszéki rovat. A helyi törvénysaék,
mását a csendőrök is megerősítették, a biróság felmentette őket. A Jogtalanul eljáró végrehajtó ellen a tábla megsemmisítő Ítéletével újra tárgyalta a karcanem indított vádat azon IndokoláBBal, hogy senki nem faival közbirtokosság klrálykutl legelőjének szomorú
ügyét. Évekkel ezelőtt a karcafalviak Lazar caendőrjelentette fel.
őrmeater jelenlétében kivonultak, bogy vlaaaavegyék
— Felvétel Internátusba. A Szent Ferenc- a békáBlaktól azon Királykút nevü legelőjüket, amelyet
reodi nővérek vezetése alatt illó sibiui (nagy- jogérvényesen visszaítéltek. AB átvételkor a karczfalszebeni) tanítóképző V-lk osztályába és a felsőkeres- vlak felgyújtották azokat B vissza msrsdt kalibákat,
kedelmi iskola I-BŐ osztályába felvehetők, akik a amelyet a békáéi foglalók otthagytak. VagyonrongáláB
gimnázium IV-ig osztályát végezték. A folyamodvány- miatt feljelentést tettek Lazar őrmester, Karda Károly
hoz: állami azületéal anyakönyvi kivonat éa abszolváló és Gidró István köablrtokoaBágl vezetők ellen. 1932 ben
bizonyítvány vagy értesítő csatolandó. Bsnnlakásl havi a helyi törvénysaék a köablrtokossági vezetőket 6 6
dij 560 lej. — Van az Intéseiben elemi iskola éa hónapra és Lazar órmeBtert 7 hónapra Ítélte fenti
négv osatályu leánygimnázium la. Eaen tagozatokon ügyben. A tábla eaen Ítéletet megsemmisítette és uj
la 660 lej a havi ellátási díj. Tanácsos mielőbb kérni tárgyalásra utasította a törvénysaóket, amely május
a felvételt, mig a helyek be nem telnek. ProspektuBt hó 20-án hirdetett ismét Ítéletet. Esaerint mind a három
készséggel küld az lgaagatóBág. AB intéaet rendkívüli vádlottat iamételten egyformán bűnösnek találta éa
e'őnye, hogy a növendékek gyakorlatilag könnyen el- moat 6 6 hónapi fogháara Ítélte. — íme végnélküll
sajátíthatják a német nyelvet.
sorozat az agrárreform áldásaiból.
— Felmentő Ítélet. A helybeli törvényszék
— Gottlieb Aron gheorghenl-1fllrésagyárost 5 eaer
folyó évi májuB 24 én tárgyalta Carionopol Qheorghe lej büntetésre Ítéltek azért, mert üzemében egy lenvolt helybeli törvényaaéki jegyző, jelenleg aradi blró- dítő kerék Caiki István 18 éveB munkását Bgyoncaapta.
sági végrehajtól főnök ügyét, akit egy doBar eltűnése
— A Bálint Lajos prépoBt ellen elkövetetett
miatt vádolt aa ügyésaaég. A tárgyalás során kidarült, gyilkossági kísérlet bűnügyének a tettesét még a nyohogy Carianopol volt jegyzőnek semmi köze nincs a mozás nem deritette kl. A csendőrség letartóatatott
dosar Ugyhöa B ót a törvényaaék végérvényea ítélettel ugyan egy Ferencz látván nevü clpéaat, aki a aumulaul
felmentette. Aa Ítélet ellen aa ügyész aem jelentett be árvaházban volt alkalmaava éa azt átadta az ügyésafelebbeaést a igy aa Jogerős.
ségnek, amely moat 30 napos vizsgálati fogságot ren— Tornaünnepély a római katholikus delt el a cipész ellen.
főglmnaniumban. A helybeli róm. kat. főgimnázium
— F o r d u l a t a gheorgheni oselédleány ön1935 évi junlus hó 2-án délután 4 órai kerdettel tartja gyilkossági ügyében. Bajkó Marcella ceelédleány
meg a szokásos évvégl tornaünnepélyt az intézet ud- Gheorghenlben amint mult aaámunkban megírtuk vonat
varán, amelyre eauttal mindenkit tisztelettel meghív- elé vetette magát. A vizsgálat során moat letartóztatták
nak. Belépő-jegy nincs.
Popov Mária caelédleányt, aki azt vallotta, hogy egy— Aa iparosság nyári mulataágát juniua máat összekötözték és ugy feküdtek a vonat elé. A
hó 10-én, Pünkösd másodnapján tartja meg a céllö- vonat Bajkó Marcellát halálrsgáaolta, mlg neki egy
völde felé eső erdősterületen. A nagyszabásúnak ígér- uját vágta le. Az ügyészség a helyBalnen rekonstruálta
kező jnnlállat közönségünk figyelmébe ajánljuk. A mu- a kettős öngyilkosságot és komoly gyanú merült fel,
latságot kedveaőtlen Idő eaetén junlus 16-ára halaszt- hogy gyilkosságról ls lehet BBÓ. Popov Márlát előaetea
letartóztatásba helyezték.
ják el.
— Melyik hölgy keres független, biztos
— Május 31 ig meghosszabbították a bázbérjővedelmi adóvallomások batáridejét. Constantlnescu exisztenoiát ? Ma már a legtöbb saakmának, pályának
pénzügyi almlniaater rendeletet irt alá, amely május nemcsak az a baja, hogy évekig tart a kltanuláBa és
hó 31-ig beaárólag meghosszabbítja a határidőt, amed- még eaután la nincsen benne semminemű lehetőség,
dig a háa- ÓB szállodatulajdonosok, valamint aa albérlő- mert nemcsak, hogy egyes országhatárokhoz van kJtve,
ket tartó főbériők IB kötelesek nyilatkozatokat adni a hanem tultömött ia. Ma az intelligens hölgy akár fiatal,
pénzügylgazgatóságoknak lakbérlőlkről. Fel kell tün- akár már mint Idősebb akar magának uj életlehetőtetnlök a bérlők nevét, foglalkoaáBát éB a bért, amelyet Béget alapítani, a legtöbb kllâtâaaal eat a modern kozfizetnek. A pénzügyminisztérium junlus hó 3 ára hívta metikának alapos, tudományos eltannlása alapján érheti
ÖBBBO aa adóügyi felebbvltell bizottságokat. A bizott- el. Minden kulturállamban, as egéBB világon el van lsságok dönteni fognak az 1935 évi adókivetések ÓB aaon merveia bécsi kozmetikai iskola. Tessék ennek BB iskolámult évi klvetéaek ügyében 1B, amelyekben a felebbe- nak a nemzetközi kurzuaairól magyar nyelvű Ingyenes
aéaek ellntéaetlenül maradtak.
prospektust kérni. Cim: Direktion der staatlib. konWien,
— Hamistanusásért két esitendő. Emléke- oessionierten WIENER K0SMETIK8CHÜLE,
zetes BB a per, amelyben Török Ferenc eBperea-plébá- /., Kértnerstrasse 21. Ugyanott egyes kipróbált kosnost, Páll Jánoa olumtnl gaada vallomása alapján 5 évi metlkal szerek külön gyártási joga is megssereshető,
börtönre Ítélték államellenl Izgatás vádjával. Később amelyeket B tanítványok Ingyen kapnak meg.
— Házkutatás. Dltrauban a csendőrség háakiderült, bogy Páll János hamis tanú volt és vallomására is hamisan esküdött. Erre a helyi törvényBzék kutatást tartott Biró Jóasef, Biró Jóaéfa és Bajké
2 évi börtönre Ítélte Páll Jánoat, akinek Ugye felebbe- Juliánná odavaló lakósoknál B nagyobb mennyiBégü
sés utján került a tábláhos, amely moat egéasében aacharlnt éa kovakövet talált. Eljárás Indult ellenük.
Jóváhagyta a törvényaaék Ítéletét. Ity végre elnyeri
— Felakasztotta magát. Sántha Antal tuBnádl
méltó büntetését BB, akiben volt lélek hamisan tanusnl lakós, háaa meBtergerendájára felakasztotta magát és
azért, hogy nagy bajba juttassa embertáraát éB éppen meghalt.
a lelkipásztorát. Vigyázzon népünknek minden gyer— Bűnvádi feljelentés. Comanlcln Nicolae
meke, hogy Beha ne keveredjen abba a legaljasabb nyug. tanfelügyelő feljelentette András Dénes nevü
bűnbe, hogy embertársának hamis tannsásanl lsgyen uolgáját, hogy télé léaaeruámot s más Ipari u e n s i ártalmára.
mokat lopott el. Az ügyészség megindította aa eljárást
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teljesen uj előállítású, nagyválaaztékot tartalmazó Bátrával. Egyben
a n. é. köaönaég szíves tudomasára
hozom, hogy áruim teljesen külföldi
é« megbízható r e c e p t után, a
legszakképzettebb munkaerő által
lettek a leggondosabban előállítva.
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Publicaţiune.
In ziua de 16 Iunie 1935 la ora 10, in
faţa Comisiei de licitaţie se va ţine licitaţie publică
pentru darea în antrepriză a executării lucrărilor
de refacerea podului din Strada Spitalului, in
valoare estimativă de Lei 41,000.
Termenul de executare este 60 de zile.
Garanţia provizorie va fi de 5%>—2050 Lei.
Licitaţia se va ţine conform dispoziţiunilor
legii asupra contabilităţii publice, a Regulamentului O. C. L. şi a normelor generale apărute
în Monitorul Oficial No. 127-1931.
Caietul de sarcini şi devizul lucrărilor se
poate vedea la serviciul technic al primăriei între
orele oficioase.
Mercurea-Ciuc, lá 16 Maiu 1935.
Victor Faroga m. p.,
primar.
Ing. Oh. Gondos ni. p.,
şeful serv. technic.

szakképzett vezetés mellett vállal Ingek és gallérokon
klvtll a mat kor Igényelnek megfelelően, vegyi aton

nöi- és f é r f i r u h á k ,
tavaszi k a b á t o k , ••
gumikabátok, paplanok
MF* t i s z t í t á s á t
va'amlnt elbontás nélküli festését, azonnal és'.jatányos

árban — teljes megelégedésre.
A t. közönség bizalmát és pártfogását tlflztelett.il kéri

SZABÓ LÁSZLÓ
9

vegytlsztitó és kelmefestő, Merourea-Ciuo,
Bulev. Ferdinánd 62.

360 holdas

uribirtok Ssilagymegyében

magyarlakta vidsken eladó. D,\ Ligethy Miklós,
Cluj, Marecba'ul Foch No. 39.
,.-2

kllolá

Szitás MALOMTOLAJDONOSOK floelinebe!

J j első udvarhelyi okleveles mézeskalácsos. ţ ţ

Prefectura Judeţului Ciuc.
Serviciul Administraţiei Generale.
Z o n g o r a , k ö n y v s z e k r é n y és egyéb Nr. 6413-1935.
Mercurea-Ciuc, la 22 Maiu 1935.
bátorok elköltözes m i a t t e l a d ó k .
Oim a kiadóhivatalban.
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Publicaţiune.

Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că
în
ziua
de 18 Iunie 1935, ora 5 d. m., se va
^ Ruhák, a s z t a l n e m ü e k , sálak, S
ţine licitaţie publică cu oferte scrise şi sigilate în
j ţ z s e b k e n d ő k , z s a b ó k , stb. O sala de şedinţă mică a Prefecturii jud. Ciuc
pentru lucrările de reparaţii necesare la Palatul
H
azsurozását
X Adm.
al Jud. Ciuc şi la fosta cazarma a Gărzii
ţ ţ speciális g é p e m e n j u t á n y o s á n * financiare, în valoarea de Lei 100.629 cu termen
K k é s z i t e m . Kiváló t i s z t e l e t t e l :
de 271 luni.
18
Licitaţie se va ţine în conformitate cu art.
£
ÍJÁBOR ÁRONNÉ
88-110 inclusiv din L. C. P reg. de funţionare
J KÉZIMUNKA- is KALAPÜZLET, MERCUREA-CIUC
al O. C. L. şi normele generale publicate în
rV^VWV^TWVWWV^^WV» IVI * * ' I ^^^l^^Fvl^W^HFv^^^Monitorul Oficial Nr. 127, din 193l.
Toate persoanele, cari vor lua parte în licitaţie, vor depune pe lângă ofertă şi o garanţie
de 5, la sută din valoarea devizului, iar ofertele
flitMttáa.
se vor face numai în conformitate cu căitele de
Tisztelettel van szerencsém M-.rcurja Ciuc
vároa és a vidék n. é. közönségét érteBiteni,
sarcini, cari pot fi văzute în fiecare zi de lucru
hogy a mai Igényeknek megfelelő
în orele de serviciu la aceasta Prefectură şi la
Serviciul Jud. de Drumuri Ciuc.
Garanţiile provizorii nu se vor primi, decât
Ştefan-cel-Mare u. 22. szám alatt (a törvényîn recepisele Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni
1
széken alu ) megnyitottam. — Versenysau Administraţiilor Financiare,
képes áraimmal BB előzékeny kiszolgáp. Prefect:
lással állok a m. t. vevőim rendelkezésére.
Szíves pártfogást kér:
Dr. A. Oţetea.
s—3
DÁVID A N D O R N É .
Şeful serviciului adm.:
1. MOLNAR.

3

Vegyeskereskedésemet

«
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A közönség figyelmébeIII
Tiszteiette', értesítem a n. é. közönséget, hogy 1935 május 1 én megnyílt

Keresztes Kálmán uriszabósága
CsikBsereda, I. G. Duoa-uooa 110. BZAM.
A legújabb divat szerint, a legméraékeltobb árak mellett, kltllnő szabású és
legelső szalon-munka kidolgozással kéBBÍtem garancia mellett a legújabb
divatú öltönyöket, Bportruhákat, Frenclcoat, Raglan továbbá smoklng-zsakett
ás frakk öltönyöket a legkiválóbb aaabásBal. Keresse fel és meggyőződheti

C R O I T O R I E LA PRIMUL RANG
Keresztes Kálmán.
Férfi és egyenruha szabászat tánltáút vállalom.
Háromfsle különböző beosztások.
5-26
R a k o t t h u r o s a a o k szakszerűen es oloson,
Cim a kitdőhivaislbaD.

HEGEDÜÓRÁKAT
oonaervatorlaml módsier
szerint, j u t á n y o s á n a d :

SPRENOZ

GIZI.

Osikszereda

Str. Cap. Vuloviol (Hargita-uooa) 28.

le.

az április hó 1-én életbelépett
uj törvény előírása szerint
elkészültek és k aph&tok

Vákár könyvkereskedésében
Csíkszeredában.
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Ugyanott készülnek mindemy nemű uői kalapok elsőrendű
írf™
anyag hosnáadázával. Kslapek
Q
italskltása a legrövidebb Idő alatt.
- - Calkaiereda, I. C. Bratianu (Oltanáainm)-uooa 111. az., a Sörház köaa'aben.

5

M
Jf
Q
^

KISEBB NAGYOBB BIRTOKOK
Erdély
:

egész területen eladók. Dr. L ge'.hy Miklós.
Cluj, M^rechítlul Foch 39.
2-2

8

EL&DO 1 drb 4000 literes, 1 drb 6000 literes, 2drb
7000 literes viztartány. Cim B kiadóban.
í—

áeperít

MOST JELENT MEG
könyvnyomdánkban a kiváló,
nemzetnevelő m u n k a

România.
Ministerul Instrucţiunei.
Gimnaziul de Băieţi „Petru-Rareş"
Miercurea-Ciucului.
1239.
24 Maiu 1935.

M, J. Exner dr.: FÉRFIAS ÉLET.
Angolból fordította:
ALBERT VILMOS fö||imn. tanár.
Ára 25 lej, ehhaz jön vidékre d b -ként 3 lej portó.

Anunţ.

Kapható Vákárnál és a forditonál.
Examenul de admitere în cl. I. la gimnaziul
„Petru-Rareş" din Miercurea Ciuc va fi în ziua
de 21 Iunie a. c. ora 9 a. m , iar înscrierile se
Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények
fac până la 20 Iunie a. c. inclusiv.
bármilyen mennyiségben kaphatók.
Director,
Cim a Vákár könyvkereskedésben.
Sp. T U D O R .
— Özv. Dr. Novak Albertne házaban CsíkSecretară,
szeredában, a város legforgalmasabb helyén, (olya
évi junlus hó 1 re egy üzlethelyiség kiadó.
F. SPOREA.

Hirdetmény.
A Mtrcuraa Ciuci-i áll .Pdtru Rtrsa" gimnázium
ban a fölvételi vizsgák az I o'zt.-ban 1935
jun us
hó 21 én d. e. 9 órakor t-rtttnak meg. Jelentkezések
a vizsgArt jutlus hó 20 lg l>ezáró<ag lehetségesek.
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Háló, ebédlő és iroda berendezések
a legagyaaerflbbtól a
legfinomabb kivitelig
U a a t i m e t t itakkal
beszerezhetők:

Nagy O. Jószef asztalosnál, Zsögöd.
Msgfelslö biztosíték •ellatt részletfizetésre ls.
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„ M U N K A " »

ALTALÁNOS UTBAIGÁZITÁSI INGATLAN ÉS ÁRUFORGALMI IRODA
1935 áv január I én működését újtól megkezdette

£
*

P l u á l l a l i ü eaámadasok vesetését, ellenőrt i v a l l a l j a «eset, mérlegek, adob'vailasok
elkésiitesét a törvényes előírások szerint.
Videklek minden megbisiaát aaonnal teljesíti,
ninden ügyben eljár. Jogi ügyekben ügy vedünk áll a megbizök rendelkezésére. 18—
Közvetítjük házak, v.tlék, telkek, meaögaadasag
birtokok vételét, etaláaát «agy bérletet
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Sa.OaebIsftrÂa,Masei»s»a«@iae,

jţ

Calea Stefan-cel-llare 21. aaám, földaaint
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