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A gázháboru. 
Falragaszok jelen'ek meg az uccákon. A 

belügyminister bocsájtotta ki. Felhívja az orBzág 
közvéleményét a jövö gázháboru borzalmaira. 
Kéri a nemzet minden tagját, legyen segitsé 
góre a gázvédelem megszervezésében. 

A nagyméretű plakátok szívhez szólóan 
ecsetelik az elkövetkezendő háború kilátásait. 
Nemcsak a frontkatonaság  lesz veszedelembe, 
hanem a frontmögötti  polgári lakósség ÍB. Az 
ónja, a gyermek, a hitves Btb. Tebát, hogy 
biztosíthassuk a lövéspárokba vonult ágyú töl-
teléknek nyugod'sógát ós ébrentarlhaseuk a 
mészárszékre buicolt családfecntarlónak  ott 
kint az árokban családjáért való hggódáaa 
között is harcos hangulatát, mrg kell szervezni 
az otthonmaradottak tökéletes biztonságát, a 
gázzal Bzemben. Hogy nyugodtan tudjon meg 
halni ott kint a másik. A hazáért. Hogy bizto 
san megmaradhasson hátul a másik hadiözvegy 
nek és njugdíjasnak havi 70 lej nyugdíjjal. 
Éí hogy a gyermekét elveszített édesanya se 
pusztuljon el há'ul, hanem fogjuk  itt halálos 
sebével és röhögjünk rajta, hogy minden támo-
gatás nélkUl miképpen vergődik az ugyneve 
zett hálás utókor gondoskodásában. Vigyázni 
kell, hogy megmaradjon az egéaz hinterland, 
hősftk  temetőjét rendezni, rokkantakat meg-
csúfolni  és ismeretlen hősi tabukat faragni. 

Mondhatom egész kellemes bullaszaguak 
ezok a szomet njuntató nagy kékBzinő hirdet-
mények. Érdemes ololvasni. Ha tud az ember 
románul, mert csak ezen a nyelven okmhat ki 
H polgár a jövő tennivalók felől.  Csak ugy 
értheti meg, hogy elképrelhetetlen nagy vesze 
delmck fenyegetik  a jövő háborújában nem-
csak a frontharcost,  hanem a hadseregszállítók 
tt kávéházi háborús kéjelgőt és a gyűlöletből 
élő hazafit  egyaránt. 

Szervezzük csak meg jól a hátu'sók nyu 
galmát. Utóvégre megérdemlik. Még a szemünk 
előtt van a mult háború minden tanulsága. 
Láthatjuk, hogy érdemes volt minden áldozat, 

miattuk. Az állami költségvetés értékeli, meg-
becsüli azt. Tizenöt éven keresztül a leg-
ocsmányabban hagyja elpusztulni a mult hábo 
runak minden nyomorultját. 

Jól van, azért felkészülhetünk  az ujabb 
báborura. Elől is, hátul ls. Nagy tévedés azon-
bi>n azt hinni, hogy a nemzet ellenállásának 
megszervezése ugy történik, amint azt itt esi 
nálják. 

A gázzá1, a kémiának és technikának 
minden vívmányával szemben egy nomzetet, 
egy országot csak a b call e'es munka, az 
igazságos vezérsze'lem és a mindenfelé  egy-
formán  OBztó egyenlőség jegyében lehet fel-
készíteni A lelkek egyöntetű nyugalma éB 
lelkesedése tgy gázálarc segítségével elbári'ja 
a veszélyt. A jövő háboiujához elsősorban az 
igy kiegyensúlyozott polgári lelket és öntuda-
tot kell kiképezni. Azt, amellyel itt tizenöt 
éven keresztül a bu'ya Bem törődött. Hí ez 
meg van, akkor lehet gázálarcot húzni erre a 
frontmögötti  készítményre éB nyugodtan bele 
lehet illtetni a goodoBan elkészített búvóhelyre. 
Hogy ki ne pusztuljon a nemzet. 

Addig azonban mit pem érnek az óvintéz-
kedések. Nem az emelet felhúzásán  kell kez 
deni az Ipitést- Az alapon Ott, hogy hazájukat, 
megélhetésüket, családjukat féltő  éa azért 
mondjuk gázba menő, mindenre elszánt köz-
véleményt teremtünk. 

Tessék csak leszáll ni ide és szét nézni. 
Nincs itt már mit félteni  sem gáztól, sem adó-
végrehajtótól. Készen vr <yunk mi már gáz és 
háború nélkül is. 

Már nem félünk  semmitől. Szörnyülködünk 
és megdöbbenünk legfeljebb  azon, hegy még 
mindig nem volt elég. A világháború több 
millió halottja és minden képzeletet felül  muló 
szenvedése még nem elégítette ki a kultúr-
ember beteges hajlamát és üzleti étvágyát. 

Látjuk ,mi szenvedő tömegek nyitott szem-
mel nézzük a gyűlöletnek azt az ördögi játé-
kát, amely ismét le akarja nyelelni velünk a 
nagy tökének összes gázfeleslegeit. 

Az a generáció, amely már szagolt ebből 
a gázból, az jól tudja, hogy a tömeg, a nem-
zetek, halálos veszedelmekben a testvérszere-
tet minden ragaszkodásával becsülik egymást. 
Megbékülve, megboosájtva tudnának egymás 
mellett élni, ha nem volna egy pár ember 
érdeke a gyűlölet alapján való BBembeállitása. 

Talán eljön majd az idő, amikor egysége-
sen, minden plakát nélkül ki fog  alakulni a 
gázháboru elleni védekezésnek egyetlen hat-
hatós hangja a tömeglélekben: gázba fojtani 
azokat a keveseket, akik nem engedik as 
igazság szellemében megbékülni a népeket. 

Csík, Udvarhely és H á m é t nan napja 
Sepsiszentayöroön, 1933 aipuztu 27-én. 

Mult Bzámunkban részletesen foglalkoztunk  azzal 
a nemes versennyel, amelyet a három székely vár-
megye fog  kifejteni  augusztus hó 27 én, este 8 órakor 
Sepsiszentgyörgyön, aa E. O E által rendezett kiállí-
tás keretében, a Székely Miké kollégium udvarán fel-
állott hatalmas, 20X20 m -ea Bsabadtérl színpadon. 
Nem vitás, hogyha már versenyre hívtak, Csíknak 
étből a versenyből is győztesnek kell kikerülnie. Adva 
van ennek minden lehetősége. Megvan ahoz a ssékely 
ötletesség, viselet, tánc, ének és népművészeti készség, 
nem ls emlitve kiváló rendezői és szervező képesség-
gel megáldott vezetőinket, akik semmi fáradságtól  és 
áldozatkészségtől nem riadnak VÍBBZB, hogy a legssó-
kelyebb Csík vigye el a győzelem pálmáját. 

A Cdlk részéről bemutatásra kerülő .ősrégi Szé-
kely Lakadalomy-ról van szó. Csíkszereda, Taplocsa, 
Madaras, Gyergyókilyénfalva,  Csikccomortán, Somlyó 
Btb. közBégek fiatalságának  színe-java lázasan készül, 
hí öl' bemutatóra koríiü V.ncalrt!, viseletével méltóan 
vegye fel  a harcot a többi BBékely megyékkel. Estéről-
eBtére BB Ugy fontosságát  megértő és méltányoló Bae-
replők százai próbálnak a kösblrtokossági SBékháa 
nagyteimében. Aüonbsn ez nem elég, hanem Csíkot 
reprezentálva olyan tömeget kell felvonultatni  az ősi 
székely Iskads'om keretében, mint násznépet, hogy aa 
már magába véve IB grandiózus méreteivel Imponálóan 
hasson. 

Felkérjük ennél fogva  ismételten mindazokat, 
Akiknek székely ruhájuk és szőttes viseletük van, 
hozzák meg azt az áldozatot: párosan jelenjenek meg 
az estélyen, vegyenek réBzt a felvonulásban,  hogy Így 
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Irta: Albe ' t István. 
Angn^ztnn 17-én mait négy ive, 

hogy Benedek Elek, a magyar gyer-
mekek Halhatatlan emlékű mesemon-
dója meghalt Mostani évfordulója  ad 
íktnil lt iat alábbi lr&sonknak. 

A tavaszí kék ég mérhetetlen magasságaiból, 
ahol bótiszta felhók,  mint Isten közvetlen követel vég-
zik rnndeltntés szerint1, végnélkűll örök szolgálatukat, 
— az eszmények magasságából Idézem halhatatlan, 
nem ŝ emlékedet .Elek nagyapó* — Benedek Elfk  I... 
l-l, legszerényebb éa legigénytelenebb tanítványod, 
ali csak azért vállalkoztam á'dott emléked falldézé 
Bére, bogy ezzel ia hódoljak nagy szellemednek éB 
mert tudom azt, hogy erőt tudok meríteni abból a 
a végtelen szeretetből és tiszteletből, amellyel viseltet-
tem Irántad... Szelíd szemeld kékségében biztató moBolyt 
látok ÓB tudom, megbocsátod nekem, ha szerény tehet-
ségem pislogó mécsével, nem kellő fénnyel  és Hozzád 
méltóan gyújtom meg boldog emlékezésed fáklyáját... 

Hogy IB volt csak ?... Eţyszir vo't, hol nem volt, 
sz Óperenciás tengeren IB tul, volt egyszer egy kicsiny 
ország... Migaa bérctetőin büsskén villant meg a fel-
kelő nap aranyos Bugára, amikor végig tekintett ea 
áldott kis orBzág hegyes halmain, söldeió völgyein... 
Ahol ezüstös klgyóiással, fenyókoszoruzta  termékeny 
völgy ölén, halban gazdag patakok mondókéinak disz-
krét, halk meséket... Ahol véres verejtékkel kikényszerí-
tőit áldásként aranykaláazoB mezőt ringat a suhanó 
szellő... Ahol Igénytelenek az emberek a nagy hegyek 
kőzött, mert köaél érzik magnkboa az Istent... Ahol 
feketébb  a kenyér, nagyobbak aa Indulatok, de a 
«(•retet és sslveaség korlátlen.. Abol aa uccákat fehér 
márvány kavlcBoaza, mert klncaea birodalmából arra 
la telik... Ahol terem a rózsaszínű márvány, virágaik 
B havasi gyopár éa éjsaakák nyugodalmas éráin Caaba 
'irály fi  Beregének lópatál alatt fehérenporzlk  a tejút.. 
Ahol hajdani hajdan lármafák  gyúltak fll  i fehér  lovat 

áldozott e maroknyi ország maroknyi népe Hadúrnak : 
Migyarok Istenének... Ahol ma 1B nótbfák  Bjkán él a 
d»', a legmagyarabb dal a világon... Ahol annyi Fok 
nagyunk bölcsője ringott... Ott.. ott szép Stékelyország-
ban. őarégl nemesi családból, a háromszékmegyei Kis-
bacon községben 1859 szeptember bó 30 án született 
Benedek E!ek. 

Szülőitől csak ját és nemtaet tanult, amiről büsz-
kén tesz vallomást szülői sírfeliratában  : 

.Ami jót, nemeBet könyveimben láttok 
E két öreg ember sslvéből eredt....* 

De jóra és szépre tanította őt a történelme ennek 
a kis országnak, a havas Hargita, a szelíd hajlású 
Mitáca, a BBékely Nemere, h»gyek vlsBzh ngjs, fii,  fa, 
virág, vadgalamb, sz O t B rohanó hegyi patakok Udo, 
tiszta forrásának  csörgedező zenéje... Elkísérik ezek 
nemcsak egéss élete végéig, banem valóaágos kiegé-
szítő részévé váltak alkotó lelkének... 

Csoda-e, hogy már koritn megtelik a lelke sok-
Bok gyönyörűséggel és írói készséggel ?... 

A budapesti tudományegyetem bölcsészeti fakul-
tásán folytatott  tanulmányainak befejezése  után a 
Budapesti Hirlap munkatársa less és kttlömböaő ál-
nevek alatt, mint Z <ke, Székely Huszár, Qóbé Btb, 
humoreszkeket Ír, majd az Orsság Világ hetilap sser-
kesztését látja el és nagyon fok  tanügyi éB kritikai 
folyóirat  BserkesatéBében éa alapításában vesz részt. 
A 80 BB évek végén a nagyajtai kerUletben képviselővé 
IB megválaBBsák, azonban nemsokára visszavonul a 
politikától, hogy teljesen az Irodalomnak szentelje 
egész életére magát. Eityre másra, termékeny egymás-
utánban jelennek meg könyvel: Székely Tündérorsság, 
Ssékely mesemondó, Vllágsaép meBék, Magyar meBe 
éa mondavilág, TeBtámentom éa hat levél Btb., több 
mint 100 kötetben, amelyek köaUI gyermek maaél és 
színdarabjai e zaánerben ma ls egyedüliek és még 
Bokáig azok Is maradnak. R<ndes tagja a Kisfaludy 
és Petőfi  társaságnak, mely 1926. márc. 9-lkl ülésében 
a Jókai regény nagydljlal tUntette kl, és aok más 
kulturegyesttletnek. 1889kin indítják meg Pósa Lajos-

sal az „Éi Újságom* c. gyermeklapot, amellyel aatán 
valósággal meghódították a magyar gyermekeket éa 
Ifjúságot.  Sok százezer gyermek zsenge lelkébe áldott 
kézzel oltogatta a hazaszeretet, becsület és jellemes 
élet értékes csíráit ÓB ezzel az örök szeretet ÓB becsü-
let áldott napjának hajnalplrját varázsolta a gyermeki 
lélek tiszta, fogékony  egére... A Bzeretet örök forrá-
sából folyó  önzetlen munkáaság sugározza be eat a 
soha meg nem torpanó, egyszerű patriarchális gondol-
kodású BBékely őaerőt... Minden emelkedett gondolat, 
nemoB és szép benne volt irodalmi termékeiben épp 
ugy, mint harmonikus életében és Bzelid hangja res-
gÓBÍ harmóniájában... 

40 évi szakadatlan munkásság után PeBtről hasa 
vágyik, mert hívja aa őal rög, a klBbaczonl székely 
kurla, az áldott Bzékely fö'd  éa mert tudja aat, hogy 
egy árva nemzet kis gyermekeinek nagyobb Bsükaége 
van most őrá, mint az anyaorsaágénak... 

1919 ben, amikor a változott vlasonyok miatt 
annyi sok hajótörött, elkeseredett ember menekttl Innen, 
a megpróbáltatások földjéről,  ahol a kétségbeesés 
forgószélé  ölel körUI mindent, — akkor éral meg, hogy 
most „itthon" van a helye és végleg hazajön éa kia-
baconl kúriájából oltogatja aa erdélyi magyar gyerme-
kek árva lelkébe aa örök szépet éa jót, nj gyermek-
lapja a „Cimbora" utján és nemesíti kertjében hirea-
neveB gyümölcsösét-. Szakadatlan mnnkában majdnem 
egyedül állítja öaase hétről-hétre uj lapját és semmi 
fáradságot  éa anyagi áldozatot nem kiméi, hogy kis 
barátjalval a aselleml kapcsolatot fenntartsa  ea aa 
meg ne ssakadjon... Közben még arra la ráér, hogy aa 
erdélyi fejlődő  Irodalomban vezető és Irányító legyen... 
Székely Írókból kis társaságot alakit a az ősa mester 
„gyermekei'-vel hirdeti aa áldott magyar saót éa éb-
redésre buzdítja aaokat, akikben veaetől kéazaéget 
vagy Iról hajlamot fedeaett  fel. 

Egyszer aatán egy döbbenetes erejű hlr járta be 
a világot és a tavassl verőfény  elröppent kis unokái 
kacagó gyermeki sslvéből... Fehér sziromhoz hasonló 
érzékeny lelkűk hófehér  bársonyára fekete  pettyek* 
lehelt a gyászhír: maghalt Btek nagyapó.,, 
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Bzlnt, hangulatot vlve a cslkl megmozdulásba, annak 
Blkcrét biztosítsák. 

Értsük meg és méltányoljuk Dr. Hlrsch Hugóné 
idegölő, időt rabló fáradozásait  ÓB siessünk nemes 
intenciói megTalÓBltáBában segltBégére, blsa egéssen 
nem as ő, hanem ami Ügyünkről ia annak diadalra 
juttatásáról van aaó. 

Tudjuk, hogy nehás viszonyok vannak és emiatt 
áldozatot követel, hogyha a kiállításon éa eaen BB 
előadáaon megjelennek saékely lakósalnk, de azt ls 
tudjuk, hogy van még minden közBégllnkben néhány 
o'yan Jóérzésű, intelligensebb, jobbmódu ember, aki 
enélkttl ls megsaemléltr volna a kiállítás. Azokat kér-
jük tehát, bogy székely viseletben jelenjenek meg éa 
emeljék a lakadalom nászfelvonulásának  pompáját. 
Itidu'janak el tehát a székely kóberes szekerek daloló 
ifjúságunkkal  és ezzel az ősi, de kényelmes és taka-
rékot utazási módszerrel résztvéve, senkise maradjon 
el onnan, ahol számit rájuk szülófalujok  és az egész 
Csikvármegye. 

Az elbocsátott Munkáspénztári 
tisztviselők figyelmébe. 

Köztudomásu, hogy a megBzUntetett Kerület: 
Munkásblztosltó Pénztárakból igen sok tisztviselőt nem 
inkadráltak, akik emiatt julius hó 1 ével állásukat 
vesztették. Ezek közül sajnos a legtöbb magyar kisebb-
ségi tisztviselő, akiknek érdekében a Magyar Párt fel-
kérésére Dr. Willer  József  országgyűlési képviselő 
tárgyalt a Munkásbiztositó Pénztárak központi vezető 
Bégével, amely azonban a legcsekélyebb  hajlandó-
ságot sem mutatta  a nyugdíj  és végkielégítés  nél-
kül  uccára tett  tisztviselők  vieszavételére.  Az ille-
tékes mlniBzternél való közbenjárás la hiába való volt, 
mert a Munkásbiztositó Pénztárak központja tu'ocom 
teatület éa intézkedéseibe a miniszter nem szólhat bele. 

Dr. Willer arról értesiti a Msgyar Párt utján a 
könyörtelenül és tömegesen elbocsátott tisztviselőiét, 
hogy elbocsátásuk ellen egyetlen  ut a oontencios 
per, mely a kir.  tábla székhelyén  adandó  be 
30 nap alatt  az elboosátást  közlő  irat kézbesítőié-
től  számítva. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Háború  készül  a Csendes  Óceánon. A 

Csendes Óceán birtoka ma a legközelebbi há-
borús fekély.  Japán terjeszkedése közelebbröl 
kirobbantja a leszámolást, amelyre egyformán 
készül Auerika, Anglia és Franciaország. A 
japán sajtó nsgy idegességgel ir arról, bogy 
Amerika Kínával titkos egyezményre lépett. 
Már eddig is nagymennyiségű löszért, fegyvert, 
repülőt, két cirkálót és két tengera'attjárót 
engedtek át Kinának. 

Miklós  román herceg rajrfplllésre  készül 
Maltába. A repülésen a román légi flotta 
30 hidroplánja vesz részt. 

A bukarest—prágai  express vonatot, 
amely aug. 23-án indult ki Bukarestből, Câmpina 
és Predeál között kiakarták fosztani.  A vonat 
tetején elhelyezkedő fegyveres  rablóbandát a 
vonat közönsége elfogta. 

Augusztusi csillaghullás Idején. 1929 fug.  17-én 
nem is egy. hanom két csillag szaladt le az égboltról 
egyszerre: Elek nagyapó ÓB hűséges bitvese, aki „meg-
állapodásiból követte jóBágoa hitvesét a balá'ba... 

Gyönyörű volt az élete éa gyönyörű volt az el-
múlása IB. Ugy halt meg, mint ahogy nsgyFzellfmek-
nek kijár: munkaközben, nagy fájdalom  nélkül, mint 
egy Philemon a templom előtt, mint Prohászk a a szó-
széken, mint hűséges katona végvári posztján... Csak 
letette élete hűséges kézbelljét: tollát, cm^lyet annyi 
tisztességgel és becsülettel forgatott... 

Halála híre mélyen megrendített mindenkit, mert, 
ámbár 70 éves korban következett be, m&g sem szá-
mított arn senki, még Bzükebb környezete Bem. A 
magyar gyermekek nevető ajkán egy Időre elhalt a 
mosoly... Bírálták jó Nagyapójukat, aki az Ur Jézus 
tanítása szerint olyan nagyon tudta sseretrl a gyerme-
keket éa kis lelkük galamszárnyán szállt fel  az Urboz 
bensőséges Imájuk Elek Nagyapóért... 

S ml pedig, az élet nagy gyermekei, akik UR 
gyermekeink utján leazünk jobbakká, őszintébbekké éB 
tisztábbakká, amikor elhibázott lépéseink pzotroru 
emlékével egy parányi fehér  bölcső mellett boldogsá-
got könyörgünk gyermekünk lecsukott szempillájú™, 
a soha el nem muló hála örök érzésével emlékszünk 
Rid Mesterünk, aki alázatos bölcs emberi számításból 
a asenge gyermekek báláBlelkének formá'ását  vállaltad... 

BHsakén és hivalkodás nélkül hirdeti tehát előre 
elkészített síremléked saját pzerzeményü felirata  a 
klabpconl temetőben: 

„Jézus tanítványa voltam, 
Gyermekekhez lehajoltam... 
A azlvemhea felemeltem, 
Szeretetre Így neveltem..." 

K némi sírhant aa erdélyi magyarság egyik erő 
forrása  és további életfakasztó  biztató Ígéret egy ezebb 
éa jobb jövő aálogáért... Aldé imádság és háláa emlé 
késés kíséri nemea emlékedet, mlg magyarok élnek 
e földön,  mely moat már e Blrral Is drágább lett ne-
künk — éa mlg magyar betű és Írás olvasóra talál a 
vllágoa... 

Erős  támadások  a román kormány ellen 
a transfermoratorium  miatt.  Mult számunkban 
megírtuk, hogy a román kormány beszüntette 
a külföldi  adósságainak külföldi  pénzértékben 
való fizetését.  Miután a különböző külföldibe 
viteli korlátozások miatt Románia nem tudott 
kifelé  szállítani, igy nem tudta megszerezni 
azon devizákat sem, amelyekkel esedékes fize-
téseit eszközölhette volna. Nagyon helyesen 
cselekedett tehát a kormány, amikor beszün-
tette a fizetéseket  kifelé.  Bmiatt természetesen 
az országot nagy támadások érték ugy a kül 
földi  sajtó részéről, mint különösen a belpoli 
tikai fronton.  A pártérdek megmozduH az egész 
vonalon és igyekeztek a transfer  kérdésnek 
kormánybuktató súlyt adni. Hiszen ez igy van 
nálunk. I't első a pártoknak kormányra törek-
vése és csak azu'án az ország érdeke. Pedig 
alig lehet vitás, hogy a kormány nagyon helye-
sen, sajnos későn állott talpára a külföldi 
hitelezőkkel Bzemben. 

Az első  erdélyi  református  misszio-
náriust  ünnepélyes keretek között küld c ki 
az erdélyi református  püspök. Babos SáDdor 
fiatal  lelkész munkaterülete Maüdzturia lesz. 
A keleti missziós lelkészek igt n nehéz felad» 
tot teljesítenek, amit mi felmérni  is alig tudunk. 
Különösen Mandzsúria az a terület, Bhol nz 
állandó háborúskodások és kommunista pro 
paganda között a miaszionarusnak emberfeletti 
küzdelmet kell folytatnia. 

Mussollini,  Magyarország  és  Ausztria 
közöt'i kapcsolat létesitéeével akarja meg'e-
remteni a középe urlpai giüdaeági epyenfulyt. 

Herriot  revíziós  nyilatkozata  Herriot volt 
francia  miniszterelnök Sz> fiában  a bolgár re-
vizio kérdésében kötelező nyilatkozatot tett. 

Az Aradon  megtartott  diákkongresszus 
három nipon kérész ül fog'alkozott  az ifjúság 
problémáivá . Jóleső, józan hangok is u'at tör-
tek. A kisebbségi kérdésben megállapította t z 
előadó, hogy az uralkodj és kisebbségi ni'pek 
együttműködése szükséges. A román n^pet nem 
vezeti Bdmmi gyűlölet. N^m Bzabad megaka-
dályozni a magyarságot abbtin, hogy kul'uráját 
terjessze s'b. Szóval meglepően elfogadható 
békés hangon tárgyalt az ország jövője. Talán 
remény ÍB lehet, hogy ilyen generációnak az 
életbekerülésével még sem fognak  annyit gyö 
törni, mint ma a vének. 

A román buza ára az u'óbbi héten nugy 
arAnju esáBt szenvedett. A kormány gubena 
értékesiiö bizottfcéga  megkezdette nzoDnal a 
gabona vásárlását, hogy megállítsa a buza 
árának további zuhanását. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A beosületea munka juta'ma. A legmél-

tóbb keretek között, Szent Isiván nupján, ez ósi ma-
gyarok e r.(g megszentelt és legn.igyobb ünnepén érte 
a kitlintetéB egy szereny, pzcrgülmas, keményen kliz-
derl tudó és b'c tl'ettel munkálkodó, fUt.tl  székely 
tes:vérünket. — A BudnpeBli Közlöny auţu-ziuB 20 Ikl 
száma eh ó helyin hozza a lep fölsőbb  hely ről érkezett 
kitüntetést — Magyarország Főméllóeágu Kormány-
zója vitéz nagybányai Horthy M klós, dr. Kállay Miklós 
m. Lir. foldmivelétiU#yl  m'niszter előterjesztésére, D'. 
Filó J .nos v. egyetemi tanárnegéd, oki. gazdn, a jog-
és állsro udományok doktorának, a me-gyar mezőgHz 
da^ég f<  j eBztése kerül szerzett kiváló érdemeinek 
e'lsnnré t9Üi a migyar királyi  gazdasági  tanácsosi 
címet  adományozta.  Mnd«n kitüntetésnek súlya és 
jelentősége van, da ennek a kl űnteté»nek különösebb 
Fulybtli értékét az edja meg, bogy Dr. F.ló Jinos 
testvérünk egész fl*talon,  Ipen eoko'da'u magas kép-
zettséget szerzett és ezt a tudását a gyakorlati élet-
ben gyl!mö'c<öztette ÍB pedig azon a iuuoka mezőn, 
amely a mindennapi kenyeret adja. Jelentősége pedig 
munkásságának az a felbecsülhetetlen  Bzociália és 
reális értAk, hogy a föld  Istenadta tertró erejének jobb 
kihasználását Istenadta tudásával előmozdítja. Hogy 
na a tény a mai sulyoa gazdasági helyzetben a köz 
jivára mit jelent, azt mindnyájan tudjuk. Isten áldása 
legyen további munkásságán éa annak sikerén. 

— Aa augusztuil nyugdíjfizetés  Az eugusz 
tusi nyugdijak fl  etés^re a C"ikmeg\el p'n'ügylgazga-
tÓFág folyó  évi augusztus hó 26-án 660 ezer lej hitelt 
kapott. — Ezen öaazeg elosztására ugy Intézkedett a 
DÓrzUivigazgatóeáp, hrgy folyó  éil eugusztuB 31-én 
fizeti  Csíkszereda, Taplccza és Z-ögöd nyugdíjasait; 
valamint a gyergyói rdóblvatal u ján Gyergyószent-
mlklós és Tölgyes nvugdljiseit. A megye többi nyug-
díjasait a következő bitel folyÓBltára  után fizetik, 
amelynek ideje még ismeretlen. 

— Üalet-átbelyeaés. Bedé József  ctilkazeredal 
aaabémepter mbhe'yét, a vírosháza szomszédságából 
áthelyeate a Principele Carol ucca 28. ez. alatti salát 
lakásába. 

— Sepsiszentgyörgyön aa Erdélyi Muzeum 
Egyesület vándorgyűlésé keretében Dr. P&i 
Gábor országgyűlési képviselő réaaéről megtartani 
szándékolt előadáB, halaszthatatlan elfoglaltsága  miatt 
elmarad. 

— Uj tanárnő a Pe t ru Rarea gimnázium-
nál. A közoktatásügyi minister Nagy Boriska csracall 
leányllceumi francia  szakos tanárnőt, az 1933—34 Isko-
lai t*névre a csíkszeredai Petru-Rarea állami gimsá-
z; unthoz delegálta. 

— A csíkszeredai róm. kath. főgim-
náziumban az I. osztályba lépők fel-
vételi vizsgája 1933 évi szeptember 
hó 1—4-ig lesz. 

— Egy kedvezmény ea vonatjegy története. 
A vasút nyári kedvezményei között nem hiszem tisz-
tán látna valaki. Hová éB kinek milyen kedvezmény 
jár, caak a jó Isten tud eligazodni. VaBUtl pénztáron-
ként, kalauzonl ént változnak a felfogások.  A buda-
pesti román konzulátustól le az uloltó bakterház Fífig 
a legbizonytalanabb házi BZokáBok az Irányadók. Emiatt 
a külföldi  nyaralók ls rengeteg panaszt vihettek ma-
gukkal. A legtöbb elkeseredve átkozta el aat a pilla-
natot, amUor a kedvezmény igénybevevéarre határozta 
el magát. A Fok közül özv. MUller Andrásné esetét Írjuk 
Ide. Ko'.ozavárról jitt Csíkszeredába egy 486 IrjcB 
|egg>el. Amikor innen vissza akart utazol a ceilpze-
redal pénz'ár szabály sz- rüen lebélyegezte a jegyét éB 
a bukareBti vnputigazgatóság 6604—1933 sz. retde'ete 
órtelméb' n a jegyfh-z  csatolt egy 250 lej értélü fé'-
j^gyet. Ezzel AZ utaB neki vágott a célnak. A jegy jó 
volt az eli-ő kalauznak. Madéfalván  uj szrmélyzetet 
kapott a vonat. Itt egy okosabb kalauz kerUlt, akinek 
már n-m vo't Irányadó a bukar stl lntézlidts alapján 
kiadott jegy. Az u'ast egészen Marosvásárhelyig szidta. 
Végül megbüntette 400 lejig és megfizettetett  237 lej 
jogylü'önbözetet. Sióval a kolnzsvári kedvezményes 
j igv <ppen 1373 lejbe ketüt. Tdrméazetesfn  MiiHerné 
megfizette.  m«rt a kal.suz gorombáhkodásától másként 
nem szHhadu'h^tott. Az esetet később bejelentették a 
jegyet kiállító csiknz r̂ed>il pénztárnak, ahol a legna-
gyobb felháborodáPBel  Ígérték meg, bogy a durva ls 
a kötelességét nem Ismerő kalauz ell»n az e'járávt 
megindítják. A vasút további kárára éB hirének ve-
szélyére volna, hí Müllerné a C. F. R. felháborodá-
sával éB ígéretével mtrüdna. 

— Az iparosság tiltakozó naggyüléare ké-
szül Gyergyóaaentmiklóaon. A kisiparosság szá-
mára cpordubig telt a pohár. Moat már mindnn ker-
telés nélkül világgá kiáltja, hogy az éhenpu°zlu!árhoz 
jutott családjával együtt. Becsületes munkával nem 
tudja előteremteni a mindennapi kenyerét sem. Mun-
kás karjait tehetetlenségre kárhoztatta az adó és az a 
B?Uk gazdaságpolitikai látókör, amely Erdélynek fejlelt 
kisipari életét a regátl fal'ozó  nívóra züllesztette. AÍ 
egykor virágzó erd hi kisipar intézményeivel együtt 
baldok'ik és meg fogja  ölni végérvényesen az a ke-
gyetlen nemtörődömség, amelynek fogalma  sincs a kis-
iparnak nemzetfenntartó,  polgári gondolatot terjesztő 
nagy elhivatottságáról. — Erdély kisiparossága évről-
évre f  'l'árta azt a veszedelmet, amely felé  sodródik 
a kormányok hozzá nem értő. megnyomorító Intézke-
dne! között Soha meg nem hallgattak Berkit, figye-
lembe nem vettek egy erdélyi hangot nem. Folyt nap-
jainkig a kls'p.irosség tervszerű agyonbunkózáss, le-
rongvoaitása, adókkal és minden elképzelhetetlen ter-
hekkel való kivégzése Most már nincs tovább. Szabó 
B 'ni ipirns-ki'pvt'aelő kezdeményezésére még egyezer 
megpróbálja felhördülni  az erdélyi részek klMparcR-
ságn. Szeptember hó 17 re GyergyóFzen<miklósra DPg\-
gyűléBt hlv össze, amelyen utoljára megpróbá'ja tilta-
kozó szavát hallatni és véleményét cda kláltari, FZ 
Bdókról, BZ uj társadalom biztosításról, N munkák><ma-
rákról, A könyvvezetésről, a konverzióról, a közlntéz-
ménveV 'pirl műhelyeinek kontárkodásáról, áru kon-
tingentá>á-ról, közmunkákról éB mindazon éaznélkiiü 
nyomorgatásról, amelyekbe beleveszett egész kis'paros 
társadalmunk. 

— A mérleghitelesítés. Megáll az ember eaze, 
a nyuzásnak attól az ötletes változatosságától, amivel 
mlnd»nkitól p tazt akarnak kivenni Irga'om, belátás és 
könyörület nélkül. Csak pénzt. Nem is lehet tudó', 
bnnn«n, m'ból teremtik elő ebben a megnyomorított 
világban a teherviee'ók mindazokat az összegeket, 
amelyeket a fantázia  legszínesebb kitalálásával kiró-
nak. Egy j -gyzék került a kezünkbe. Egyik szépvlzi 
korcsmárost meglátogatta a mérleghltelesltő h'vata1. 
Meghltelesltette egy már hl'eles 1 drb 1 decis, 1 drb 
2 decia és 1 drb féldlces  üvegét. Felszámított érte és 
nyugtázott 232 lejt. Ugy látszik ez a hlvataloB tarljéjt. 
Érthetetlen már hitelesen váeárolt üveget, miért kell 
újra hiteleBitenl. Az üveg űrtartalmát nem változtatja 
Ki lehet Fzámitanl, bogy a mérleghltelesltő Intézmény 
nem IB fizet  rá az üzletre, ha egy párszor bejárja Cslk-
megye összes korcrmált. Engedelmet kérünk ez már 
végül Is lelketlenség. Ilyen tempóban még sem szabná 
gvllkolnl aa odózó polgárokat. Éppen ma. amikor küzd, 
nyomorog éB a kétségbeesés aaélén áll ennek a vár-
megyének minden lelke. 

— Meghívó. Kerti  mulatság  a osikszeredai 
fürdőn.  A Ciki Turista Egv*Bület azok áros nyári 
kerti mulatságát sgeptember 10 én, vasárnrp délután 
a csiksaeredal fürdőn  rendezi meg. Lesz tombola és 
egyéb szórakortBtó játék, finom  bCfft  éB cigány-zene 
mellett táic Mindenkit, aki a CBlkl turiBztlka foatoB-
ságát én eddigi munkáját elismeri éa kedveli, saere-
tettel vár a rendezőség. Kedveaőtlen Idő esetén egy 
héttel kéaObb lesz. 

— Brallában augusatus 25-én kigyúlt az Inter-
national aaálloda, amely Mjeaw leéptt. 
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— Aa inspektor u r nlnoa megelégedve aa 

adóinkasszoval. Augusztus hó 18 án megjelent a 
helybeli adóhivatalnál a brassói kerület Armeanu nevli 
ftdófelügyelójV.  Zsltz perceptort öt napi fizetAg  levo-
násával büntette, as adóvégrehajtóit at este 10 óráig 
szidta, mivel nem találta kielégítőnek az adóbehajtást. 
Bucsmásul hátrahagyta, hogy amennyiben naponkint 
a végrehajtók egyenként 100 ezer lejt nem inkasszál-
nak, abban az esetben állásukból kidobja. — Lehet 
erőszakoskodni, inspektor-járást znditanl a vármegyére. 
Nem érdekel már lassan senkit. Évekkel ezelőtt még 
ordított Csikvármegye minden adófizetője.  Ma már csak 
az özönviz jöhet. Letarolták, kizsákmányolták ugy, 
bogy nincs mit kipréselni belőle. Da már nem is B1 
imk. Ninca kinek. As adófrlobbezések  százszámra 
faszenek  elintézetlenül. Meg Bem hallgatják Behol az 
igaztalanul, teherbírásán felül  raegsdózott embereket, 
akik végül Is idegileg, vagyonilag rámentek arra a 
rablógazdálkodásszerü adópolitikára, amely évek óta 
nem hajlandó figyelembe  venni a leromlott helyzetün-
ket. Csak jöjjenek sz inspektorok és veszekedjenek. 
DJ kötelességszerűen jelentsék is miniszterüknek, bogy 
elintézte lassan az ország teherviBe'őlt egyszer B min-
denkorra. Nem tudjuk, hogy jövő évre kinek a bőrén 
csinálja mug a költségvetését. Vagy talán már nem ia 
fontos  itt a jövő év. 

— Irredenta ostobaságok. Ezzel is nyakig 
laktuok. Már nemcsak egy-egy megvadult, alacsonyai.b 
inteiligoncláju közeg moleBztálja a jólzlést és kuKur 
grmiVkozást, Innem olyanok Is, akiknek hivatali tekin 
tólyük és az attól elvárható képzett lelkület meg kel-
lene védelmezzen mind-n túlkapást. Mára sepiszent 
gvörgyl főügyész  is azinte botrányba fullasztotta  B 
.Julla EZ p laány" előadását. Piros-fehér-zöld  sz'nUnek 
latta azt a csokrot, amelyet előadás vpgkezdfse  előtt 
felnyújtottak  a szerzőnek, Nyirő Jizsefnek.  Ezért le-
aknrta tartóztatni Nyiről és Dr. Keresztest is A csok-
rot, miot bűnjelt elkoboztatta, azt a rendőrségre vitette. 
Az eijáráiU p°dig m ginditotta. — Hát o'ditani kell n 
fájdalomtól,  Amit otóznak a jólzléeen az ilyen törté-
netek. Mir meg Bem említjük a hasonló rémlátásait B 
ptriferiák  koronázatlan királyainak, egy-rgv csendőr 
>'rm?sternek. Da, hogy nem Bzégyenli magát egy fő-
ügyész ilyen semmiségekkel foglalkozni.  Egy főügyész, 
aki hivatalánál fogva  ÍB a kulturember nevét viseli, 
bogy nem tudja megérezni, bogy az Ilyen gyüiöltl'dő 
tempóval nagyo'j-nsgyon sokat ártanak BZ rgjméB 
mellett é'ő népek nyuga'mának. 

— Lourdes a világhírű kegybely hetvenöt 
esztendős jubileumát ünnepli. Hetvenöt évvel 
ezelőtt tortént az, bogy Franciaország egy kU falujá-
ban, Lourdes-ban egy tizennégy éves kis leánynak 
Sjubirous Bjrnadettenek, 1858 ban megjelent S*Uz 
M-tria. A csodáB látoxásnak gyorsan híre futott  B be-
tegek özöne kezdte felkeroanl  azt aBzlklát, ahol meg 
jelent az égi látomás. Azután la számtalan csodatétel 
történt a szent barlangban ugy, hogy az egyház négy 
evvel később hivatalosan is elismerte a lourdesl csodát. 
Azóta a francia  Pyrrfnneuso'.ban  levő kis faluból  hatat-
ni is város lett, amelyet évenként Bzázezres tömegek 
koresnek fel.  A csodatevő forráaában  MA IB Bokao 
ttlálnik gyógyu'áara. 

— Lefogták  a Csíkszeredában utóbbi idő-
ben elkövetett betöreses lopások tetteseit. A 
ctikszeredíl rendőrség AIRU^Z'US bó 23-án éjjel olfogta 
az utóbbi napokban elkövetett helybeli betörések tette-
seit. Letartóztatták Bucur J ikab Györgyöt, a Fiorepcu 
volt igazságügyi miniszter politikai pártjának esik-
mtgyei szervező titkárját, B jcsi J nos gépészt és Pál 
Pongrácz cipész udvarhelvi Illetőségű lakósokat. akik 
b-^merték a betöréseket. Ők törték ft-1  T tkács Ltjos-
rak az Agrár Bank cdkszer>'d.4Í fiikigazg-it  ójának laká-
»at. ahomin 10 ezer lej értékű fehér-  ÓB ruhaneműt 
BZ d:ek ösBze. Ezeket már értékesítették. Azt azonban 
mé< nem vallották be, hogy kioek adták el a lopott 
ho'mlkat. Augusztui 21 én kifosztották  Fischer Bándor 
rád ókereskedő lakását 1B. AZ itt lopott dolgok értéke-
sítésére már nem volt idejük B azok hiány nélkUl 
ra gkerültek. A lefogott  társaság kihallgatása még nem 
f  j-ződött be a azokat csak jövő héten adják át az 
ügyészségnek. 

— Bcskazás Cslkszentgyörgyön sugusztuB bó 
20-án Csiszár Mózes éa VereBB Jinos 1 gényeket össze-
Kíurkálták. A csendőrséit BB eljárást megindította Ke-
resztes Lajos ÓB Jtnos István ellen, akik a verekedést 
kezdték. — Ugy látszik állandó rovatot lehet nyltanl 
a caiki bicskázásoknak. N ncsen vasár- vagy űnn> pnap, 
hoţy valamtlyik községünkben ÖBBze ne azurkálják 
egymást a legények. E'ég szégyene ez vármegyénknek 
és népünknek. A cslkl fiatalságnak  meg kell értse, 
hogy megváltozott minden körülöttünk. Nem a régi 
virtu os Időket éljük. Nehéz Időkben vergődünk, amelyet 
n< m bicskával, hanem kultur gondolkozással, ku'tur 
fölénnyel  lehet csak keresztül élni. Minden józan gon-
dolkozású cslkl legénynek kötelessége ezt megérteni. 
Aki nem kapcsolódik bele ebbe aa uj életrendbe, azt 
kl kell közöattBe magából minden kösaégünk legény-
sgyeBülete. 

— A községi patakok éa folyók  mentén 
kavios, fövény,  issap, Jég, nád, atb. telepek 
klhasznalása, amennyiben eaen telepek nem tartoz-
nak az állomhoz, az ebből folyó  jövedelmeiket egéss-
ben a községi költségvetésük javára használhatják éB 
nem kell azt az állam, megye és kösBég között három 
egyenlő részben megosszák, amint eddig volt 

— Öngyilkosság. Barnád JánoB 49 évestekerő-
Pttaki lakós, betegsége miatt felakasztotta  msgát. 

— Agyonsújtotta a villám. Pál Jinosnó 
29 éves gyergyóulfalvl  aassonyt, meael munka koaben 
a villám agyonsújtotta. 

— Felhívjuk a képviselők figyelmét  aa 
ailamt nyomdák megnyomorító kapzsiságára. < 
A belügyminiszter 14 968—1933 évi jultuB hó 22-én i 
kelt rendeletével felhívja  a közigazgatási hatóságok I 
figyelmét  arra a panaszra, amelyet hozzá terjesztett I 
a Monitorul Oficial  én állami nyomda Igazgatósága i 
26048-1933. számú beadványával. Az állami nyomda I 
sérelmezi, hogy egyes vármegyék és közeégek a Bzük- I 
séges nyomtatványokat nem az állami nyomdából 
szerzik be, mint ahogy a törvény szerint kötelezve i 
volnátok, hanem magán nyomdákban készíttetik el 
azokat. A miniszter körrendeletben tebzl magáévá 
szegény állami nyomda sérelmét éB utaBitja a köz-
igazgatási hatóságokat, bogy ezek nyomtatvány estik- • 
ségleteiket csak aa állami nyomdából szerezhetik be, 
amelynek Chleinauban van a lerakata. — Az ország 
nyomdaiparának kiszámíthatatlan károkat okoz ez BZ I 
igazságtalan monopolizáláB. A vidéki nyomdák óriéBl | 
adókat viselnek országszerte. Telhetetlen kapzsiságra 
vall, hogy az álleml nyomda, amelynek éppen elég 
hatalmas muDkakör van biztosítva az állami hivatalok 
részéről, BZ elvegye a vidéki közBégl közigazgatás 
nyomtatvány BzállitáBát le. Az állem gondolkodó, 
polgáralt egyformán  támogató szellemétől messze fek-
szik ez a zsarnok üzleti életrevalóság. És mégis tör-
vény és körrendelet születik, cmelyról nem lehet 
lemosni a lrgcBunyább üzleti szagot. A kormánynak 
nem lehet érdeke, hogy agyonvágja BB ország nyomda-
iparát. Kérjük a képviselőieket tegyék interpelláció 
tárgyává az ország nyomdáinak ezt az IgBzaá̂ OB Bérel-
mét és bírják jobb belátásra a profit-éhes,  az egé?z 
piacra ráfeküdt  állami nyomdát. * 

— A zsögödi Oltáregyesület nyári mulat-
ssga Ziógödfürdőn  A zsögödi Oltáregyesület folyó 
évi augusztus 27-én, vasárnap délulán 2 órától kezdő 
dóleg nyári mulatságot rerdez Zsögödfürdőn,  smelyre 
szeretettel meghívja városunk éa vidéke közönségét 

— Jegyzői tanfolyam  Fogarason. A fogaraaí 
jegyzői tanfolyam  ezévben szeptember 15 én kezdődik 
ea tart 1934 évi jullus hó 15 ig. — B iratkozni lehet 
Bzi'ptembnr hó l-ig. A felvételi  vizsgákat szeptember 
hó 11—13 án tartják meg. — A felvételi  kérvényhez 
mellékelendő: állampolgársági bizonyítvány, kereszt-
levél, erkölcsi bizonyítvány, ércttaégl vagy líceumi 
abszolváló bizonyítvány, ba 21 évea életkoron tul van 
a katonai Iratok ÓB orvosi bizonyítvány. A jelentkezők 
25°/o-a a felvételi  vizsga sikerének Borrendjében havi 
300 lej ösztöndíjat IB nyerhetnek. 

— Az Irredenta tanitó-gyülés. A tavasz 
folynmán  CBÍkazen'mártonon gyüiéet tartott a kátzon-
alcslkí járás r(m.  kath. tanítóegyesülete. Jelen volt 
azon a tanfelügyelőmig  képviselete, Lstes tanügyi Ins-
pektor stb. A tanítóság megmozdulását akkoriban ugy 
könyvelte el h a t Ó B á g éa Bsjió egyaránt, mint egyik 
legnívósabb és legértékesebb tevékenységét a csíki 
katholikus oktatáBnf.k.  Éi most jön a Curentul című 
román újság. Egy félesztrndó  múlva, most a napok-
ban nagy leleplezésbe kezd. Megállapítja, hogy a csik-
Bzenticártoni tanító gyűlés veszt deimtB .Irredenta" 
munkát végzett. Üiyész ÓB h a t ó s á g után kiabál. Sür-
geti, bo ;y Miklós Qergely tar.ltót, ez egyesület elnökét 
A z o n n a l l a r i ó z t a B s á k le. — Igy zajlik az élet Csíkban. 
Legártatlanabb, legkulturálisabb munkánkban állam-
ellenes cselekedetet látnak. Rossz Indulattal, elfogult 
vaksággal gyűlöletre szítják a román közvéleményt 
éppen azon néppel Bzt-mben, amelynek törvény tisz-
telete, áldozatkészsége p ó ' d a B z e r ü . E:ég B z o i r o r u , hogy 
mindegyre akadlak lelketlen lol forgatók,  akik ahelyett, 
hogy tudásukat a két egymáxrauialt nép meKbékité-
sére használnák, minden igyekezetükkel a gyü:öletet 
hintik és lehetetlenné teszik a testvéries együttélés 
lehetőségét, 

— Kerelem azokhoz, akik GyilkoBtó-Ka-
polna leveleaőlapot kaptak. Isneretes, hogy a 
Katb. Népszövetség gyergyói tagozata országos moz-
Kaimat indított az Iránt, bogy a páratlan szépségű 
Qyilkostónál kápolnát emeljsn. Eít a célt szolgálják 
azok a Koós Károly által tervezett művészi értékű 
levelező lapok, miket a vezetőség 5 lejnyi áron forga-
lomba hozott. Az alapkőletétel ünnepségét a katb. 
nagygyűlés keretében ezept. 4 én akarják megtartani, 
de az alapmunkálatok elvégzéséhez semmi más alap 
nem áll rendelkezésre, mint a levelező lapokból be-
vételezendő ÖBBzeg. Azzal a tiszteletteljes kéréssel 
fordul  hát a vezetőség mindazokhoz, akik akár postai, 
akár alkalmi kézbesítés utján levelezőlapokat kaptak, 
hogy a már befolyt  összegeket sürgősen juttassák el 
Dr. Cslky János orvos, tagozati elnök c'máre. A bár-
milyen okból el nem adott levelezőlapokat pedig legye-
nek szívesek visszaküldeni, legkésőbb augusztus 28 lg, 
ugyancsak a tagozati elnök elmére. 

— Aa iparoaaág temetkezési egyesületének 
tagJaihoa-Acslkszeredal klsIparosságtemetkezéBl egye-
sülete városunk szociális Intézményei között évek óta a 
legBzebb hlvatáBt Igyekszik betölteni. Nemcsak a kis-
IparoB gyakorlati gondolkozásának egyik legnemesebb 
hajtása, hanem példát mutató társadalmi szervezet, 
amelyet ez rgymáson való Brgltéa jószándéka tart fenn. 
Épp in ezért kéri az egyesület a tagjait, hogy minden 
nehézségek közült la igyekezzenek halálesetenként 
5 lejes csekély hozzájárulásaikkal Jószlvvel megtartani 
ezen Intézményt azoknak, akik rászorulnak. Kéri a 
tagokat, bogy a pénzbeszedőjével, kötelességet telje-
sítő alkalmazottjával ne gorombáskodjanak, hanem az 
eddigi megértéssel Igyekezzünk megtartani magunknak 
a ml Bzép, nemes ÓB hasznos BZ öasseBség Bzámára 

— Pályásat községi pénatárnoki állásra. 
CsIkBzentlmre község pályázatot hirdet a községi péna-
tárnoki állásra. Pályásatok 1933 évi Bseptember 1-lg 
nyújtandók be a kösségl elölj árózághos. 

— A szabó iparosok figyelmébe.  A temes-
vári szabó-akadémia még aa őszi Idény előtt egy 
azabólparl tanfolymot  reidea Temesváron, amelyre 
5 ingyenes helyet biztosított a calkaaeredal Ipartestület 
körletébe tartozó szBbólparosoknak vagy családtagjaik-
nak. Aa Ipartestület felszólítja  azokat, akik Igényt 
tartanak ezt n helyekre, hogy augusztus hó 29-lg jelent-
kezzenek. 

— Lopások a megyében. Albert Dávid dán-
falvl  lakóst a csendőrség letartóztatta lopáa miatt. 
Albert JózBef  karczfalvl  lakóétól egy 40 ezer lej értékű 
gyalut lopott el. 

— Ferencz Áron menasági lakós házába betört 
Bodor István gylmesl csángó. A csendőrség elfogta  éa 
átadta az ügyészségnek. 

— Qyenge József  jenófalvl  lakóst, amlalatt csa-
ládjával mezei munkán dolgozott, fiatal  gyermekek 
kirabolták. A gyermekeket átadták a fiatalkornak  bíró-
ságának. 

— Farkas Lajos cslkjenőfalvl  gazda iBtállójából, 
Albert Márton és Mihály József  elloptak egy uj hám-
felazereléBt. 

— Aa Erdélyi Saemle legujabbl száma a kö-
vetkező gazdag tartalommal jelent meg: S. Nagy L. 
Fiatalok előre. Valter Qy.: Rsményik Sándor harc aa 
irodalmi pajtáaaág ÓB a kritikusok kritikátlansága ellen. 
Az erdélyi fiatalok  Ady-táraasága és a vécal Helikon. 
Szentmártoni K., Z. Zsigmond L.: Erdélyi Tudósok. 
Dr. Bartha I.: Maros vásárhelyi beszéd. — Lakatos I. 
Kodály Zoltán a klasszikus Bene megteremtője. Indlg 
Alfréd  hegedű eatélye. Bajkó Erzsébet: Elbesaéléa. 
Dr. Ferenczy Zs. A szőttes. Nótl Károly régi kolozs-
vári versel. Deák J. Egy érettségise» lfju  levelei. — 
Márton L. Budapesti levél. Prlncz J.: A nemzetiségi 
bevallás büntetőjogi védelme. Szilágyi A.: A fekete 
gúnya. (Elb.) Dr. Schmledt B. Népegészségügyi kér-
dések. Krónikás.: Az eltemetett és feltámadt  székely 
autonómia, ezenkívül még számos illuaztrácló több 
rova'cikk egéazitl ki a lap változatos tartalmát. Kap-
ható mindenütt. 

S P O R T . 
A marosvásárhelyi  kerületi  teDDÍszverseayen 

csíkszeredai  tenniszeiők  vitték  el az első  dijakat. 
Mult vaBárnap rendezte meg a marosvásárhelyi Sport-
egyesület tennÍBz-szakosztálya czévl kerületi versenyét, 
amolyen részt vett a csíkszeredai tenniBzcsapBt la. 
A versonyről, kemény küzdelem után, a helyi verseny-
zők két első dijat hoztak el. A féifhgyes  és női egyes 
első dijait: Oárdos Pál és Aczél Sári nyerték. A cslkl 
tennlBz c.-íoportnak értékes Bikerét városunk sporttér-
aadalma lelkes örömmel fogadta. 

T U R I S Z T I K A . 
A csiki  Turistaegyesület  ia részt veaa a sepsi-

szentgyörgyi TuriBtaklállitáBon. Az egyeskől menedék-
ház környékének fényképfelvételeiből  éa egy sematikus 
térképből ÖBBzeállitott tablóval, egyeskől havasi gyopá-
rokkal, az egyesület jelvényeivel, emlék- és nyeremény-
plaketijeicel stb. fogja  képvleelnl a cslkl turistaságot. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A gazdálkodáshoz használt állatok 

a mezőgazdálkodás egyik forgótökéjét  képezik. Ezek az 
állatok lehetnek igavonók, tejelők, tenyész, növendék, vagy 
hizlalásra fogott  állatok. A hizott és eladáara kéaz állatok 
már nem számíthatók a gazdálkodás forgótőkéjéhez. 

A lorgótőke kezeléséhez nemcsak munka, hanem tndáa 
is kell, hogy oknélkiili károkat ne valljunk. Eell a tudás, 
mert e nélkül a természet erejét, mely nemcsak termel, 
banem rombol is, helyesen irányítani, célszerűen kihasználni 
nem tudjuk. 

A tőid a rajta levő növény éa állatvilágot eltartja, 
de azt teljes értékében, muuka és tudás nélkül az ember-
nek nem szolgáltatja át. 

A természet ereje nemcsak termel és szaporít, hanem 
ugyanakkor logyaszt és pusztít is. Munkával és tudással 
tesszük a természet termelését magunknak haaznossá és 
és értékessé. Munkával és tudással csökkentjük annak rom-
boló, pusztító készségét, erejét. 

A tavasz, nyár és ősz a termelés ideje. Télen pihen 
a természet. 

A nap melege tavasszal, mikor kellően felmelegedett, 
életre kelti a legyek számtalan fajának  megszámlálhatatlan 
rajait és ezek között a .bagócs" vagy „bögöly"-féléket  is, 
melyek a nyári hónapokban körül fogják,  körül röpködik 
állatainkat. Itájuk szállnak, petéiket (tojásaikat) az állatok 
szőrzetére, orroyiláBaikba rakják, ragasztják. A peték álcákká, 
pondrókká tejlődve, az állatok külömbözS testrészeiben 
(gyomor, bél, bőr alatt, homlok üregében stb.) élősködnek. 

A lóbagócs julius és augusztus hó déli meleg órái-
ban a ló szőrszálaira és sörényére rakja le a petéit. E peték 
a ló szőrözetén apró, sárgás, sárgás-szürke pontoknak lát-
szanak és a nép azt tartja, hogy a ló aokáig szomjnzott, 
sokáig nem ivott s a szőr azért kapta e sárgás foltokat, 
e Berke szerű göböcskéket E tudatban megnyugodva, napi-
rendre tér felette  éa nem gondoskodik azoknak az elpusztí-
tásáról, mielőtt bekerülnének a ló gyomrába. Nem gondolja 
meg, hogy a sárgás, serke szerű göböcskék, melyek oly 
szívósan tapadnak a szőrszálakhoz, a lóbagócs nevű légy 
petéi tojásai. Nem gondolja meg, hogy ezek a ló gyomrába 
kerülve álcákká, pondrókká alakulnak át a a beleken végig 
haladva megtelepednek a végbél falán  és ott élősködnek. 
A nép rozstéregnek hívja e ponirókat. Később a bélaárral 
a talajba kerülnek, ahol egy hónap alatt szárnyas legyek, 
uj lóbagócsok lesznek. Fejlődésük folyamata  alatt a ló tes-
tének nedvéből táplálkoznak és ezzel a lovat rontják, aová-
nyitják, esetleg átftuják  a bál falát  s a ló elhullását okoa-



4-» «Mal. C S I K I L A P O K 36 nám 

zák. Csípésükkel a lovat izgatják, mire a ló elragad, elkap 
és összetörheti magát, gazdáját, szerszámját szekerét stb. 

Alóbagócs tehát a mezőgazdaságnál felhasznált  lovaink-
ban okozhat tetemes kárt és veszteséget. 

A marhabögöly petéiből lesznek a marhák bőre alatt 
található, ujjnyi nagyságú és vastagságú álcák, az imélyek. 

A marhabögöly petéivel tertőzött állatok hátán, tavssz-
szal sok-sok' kúpszerű kiemelkedés jelenik meg. A bflrfel-
hólyagosodik, ielpuposodik és május végén e púpocskák 
teteje kijukad és belőlük kubuggyan a marhabögöly álcája 
az imely. Az álcák élősködésükkel az állatot lesoványitják, 
az okozott bőralatti kötőszövet hevenygyulladásával az álla-
tot kínozzák, gyötrik. A levágott állatok husértékét lénye-
gesen csökkentik és a bőr átlyukasztásáv&l, átfúrásával  a 
bőrt értéktelenné teszik. A bögölyök csípésükkel a szarvas-
marhákat bogárzásra késztetik. A marhák bogárzásával járó 
szerencsétlenségekről, balesetekről itt nem beszélek. 

Védekezés : Allatainkat a meleg déli órák alatt lehe-
tőleg munkára ne használjuk, ne legeltessük és ne tartsuk 
a forró  napsütésen. Déli órákban juttassuk őkel hűvös, 
árnyékos, ha lehetséges sötét helyre. 

Igen fontos  azonban, hogy állatainkat gyakran tiszto-
gassuk, kitörölvén orrnyilásaikat is. Vakarával és kefével 
naponta többször keféljük  át őket alaposan, bogy igy a 
szőrökről az oda rakott petéket eltávolitván, azok ne kerül-
hessenek az állatok belsejébe. Ezzel az eljárással megóvjuk 
lovainkat a rozsléregtől, szarvasmarháinkat pedig az imélytől. 

Baka János . 

A dJák-bál rendezősége felhívja  aaon osiksseredai főiskolai 
hallgatók figyelmét,  akik a bál jövedelméből aegelyt 
akarnak kapni, hogy kérésüket sieptember hó 3- g 
Keresltei János és Tarsay Sándor egy. hallgatókhoz 
beaini aziveskedjonek. 

Direcţiunea şcoaiei primară urbane de stat 
Miercurea-Ciuc. 

No. 264—1933. 

Anunţ. 
1. Cursurile şcoaiei primare de stat incep in ziua 

de 15 Septemvrie 1933. 
2. înscrierile se lac in intervalul 1 — 10 Septem-

vrie 1933 între orele 8—12 şi 15—17 cu cxcep|ia 
sărbătorilor şi Duminicilor cuprind in acest interval. 

3. Cursurile şcoaiei dc ucenici sc vor deschide 
la o dată ce se va anun|a ulterior. înscrierile se pri-
mesc odată cu cele ale şcoaiei primare dc stal. 

4. Pentru înscrierile în cl. I. se cere vârsta de 
7 ani împliniţi la 1 Septemvrie 1933, dovedită cu extras 
de pe aclul de naştere. 

5. Reprezentanţii legali cari doresc a înscrie copii 
lor in alte institute decât şcoala primară de slat din 
localitate, vor depune la cancelaria şcoaiei primare dc 
stat, cuvenitelc dcclara|iuni după acclcaşi norme ca 
şi in trecui. 

6. Elevii formând  vechiul contigcnl al şcoaiei 
primare de stat rămân înscrişi din oficiu  şi pcnlru 
anul şcolar 1933-1934. 

Director, 
Vas. Chele. 

A c s í k s z e r e d a i á l lami e l emi i sko la 
I g a z g a t ó s á g a . 

Sz. 264-1983. 
Értesítés. 

1. A c-iikszeredai állami elemi lakola tanitáal óve 
1933 szeptember 16-én kezdődik. 

2. Beiratkozások Ideje 1933 szeptember 1—10, 
ünnepnapok kivételével naponként d. e. 8—12 ig és 
délután 3 - 6 éráig. 

3. A tanonciskola megnyitási ideje később álla-
pittatlk meg. Beiratkozások aa áll. elemi iBkola beírá-
saival egyldóben eszközöltetnek. 

4. Az elemi IBkola I. osztályába azon tanulók 
Írhatók be, akik 7-ik évüket 1933 szept. l én betöltöt-
ték és azt anyakönyvi kivonattal Igazolják. 

6. Akik gyermekeiket nem az áll. elemi Iskolába, 
banem más intézetbe akarják beiratnl, azok kötelesek 
az áll. elemi iskola Igazgatóságánál nyilatkozatot adni, 
mint a múltban. 

6 Azon tanuló^, akik eddig Is az áll. elemi IB-
kolába jártak, azok 1933/34 évre hivatalból beíratot-
taknak tekintendők. 

Vaa. Chele 
Igazgató. 
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• Nagyváradi Zsidó Fiuinternátus újonnan átalakítva. | 
A Oradea, Strada Delavrancea (Ritok Zs.-u.) 17. * 

Igazgató: Szilágyi Adolf  liceumi tanár. 
F e l v e s z kereskedelmi iskolába, líceumba és gimnáziumba járó n ö v e n d é k e k e t . 
Arai nem magasabbak a privát háznál kért díjnál. A növendékek szaktanárok által 

nyernek előkészítést. Komoly érdeklődőknek prospektust bilid. 4-5 

Tanitó Urald 
M 

Mindenütt Öröm 
á b c - é t 

fognak  bevezetni, ahol a gyors 
és örömteli munkát szeretik I 

Újra engedélyezve a legolcsóbb 
és legjobb magyar ábc. 

Tanítóknak árengedménnyel szállítja: 
M á r k I s t v á n k ö n y v k e r e s k e d é s e 
G h e o r g h e n i , jud. Ciuc és a T a n í t o k Ön-
sege lyzó H i v a t a l a Cluj, Str. I. Maniu &., 

valamint minden könyvkereskedő. 1-4 

HÖLGYEK F I y ELMÉBE! 

I Síremléket,  hadiemléket S 
és mindennemű kflipari  tárgyat, gT 
hazai és külföldi  márványból, ST 
trachitból és különböző kövekből, 

MALOMKÖVEKET 
kemény t e r m é s k ő b ő l , eredeti 
terv Bierint, szakszerű kivitelben, 
a l e g o l c s ó b b a n k é s i i t :—: 

Fancsali Bálint, köfaragómester 
S z é k e l y u d v a r h e l y t , 
— a vasúti állomás mellett. — 1 -

i 
i 
i 

S z e p t e m b e r 11 éve l ny i l ik 
m e g O s i k s z e r e d á b a n a 

„Lőtte" angol és francia 

NŐI DIVAT-SZALON 
B r a t i a n u - u o o a 4 0 . s z á m 
özvegy F^jír Sindoroé-féle  ház. 1 -! 

A tusnádi vám-malom 
H á t s z e g i é s T á r s a i (volt csatószegi malom) 

T u s n á d Ú j f a l u b a n ,  az 
o r s z á g ú t mel le é p i t v e , 
s z e p t e m b e r h ó 1-én tel-
jeB ü z e m m e l m e g i n d u l . 

M h Legelőnyösebben vállal v á m - ő r l é s t , 
gabonát vásárol, becserél, stb. stb. 

Sz. 468—1933. 

Hirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága közhírré teszi, 

hogy a a4hai D >mea A ' Í O Í tu'ajdouát képező 
és 25000 lei államadótar ozásba lefoglalt  egy 
darab Miv. gyártmányú 2112 számú 1300 mm. 
szélességű esépiószekrény és egy drb magán 
járó gőz lokomotív 1933 s z e p t e m b e r h ó 
2 - á n d é l e l ő t t 11 ó r a k o r Szentimre község 
házánál nyilvános szóbeli árverésen el fog 
aditni azonna'i készpénz fizetés  mellett. 

Árverési feltételek  a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Sáatimbru, 1933 augusztus 8. 
Elö l j á róság . 

m w rtrijnyiM- iTininifyiiriifiifiinifWtfWM 

M O D E L L KALAPOK i 
tla naponkant a j formák  oloaó a 
árba», na.«ct»lcmtli.«t<SlK | 

V K N C Z K L T A N Á R N É N Á L \ 
Ugyanott kéeatllaek mindem- 1 
nemű nöl kalapok elaörendO j 
anyag hoaaáadáaával. Kalapok í 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt. % 

Calkaaereda, I. 0. Bratlanu (Qlmná- | 
alum)-uooa 112. zz», a Börháa közelében. 2 

Községi elölj írós ág TomeBtl—CBlkezenttamáe. 
Nj. 874-1933. 

Hirdetmény. 
A csikszenttamásl községi elöljáróság folyó  év 

anguaztus h í 31 en nyilvános árverésen bérbeadja 
6 esz'.endóre, cca 8000 hold vadászterületét. 

Kikiáltási ár évi 1500 lel. 
ArveréBl feltételek  megtekinthetők a községházá-

nál a hivatalos órák blatt. 
Tomestl — Szenttaméa 1933 augusztus 7. 

Községi elöljáróság. 

b Állami osztálysorsjáték. 
Utolsó h ú z á s : V. osz tá ly , k e z d ő d i k 
aug . h ó 3 0 - á n e s t a r t o k t ó b e r h ó 6-ig. 
Siessen mlcd'nkl sorsjegyét, legkéfeójb  augusztus 
bó 22 ig kiváltani éa hátralékait rendezni, mert 
ellenkező esetben nyereményre nem tarthat Igén) t. 

Ezen osztálynál húzzák kl: saerencsis esetben 
10 milliót, 

vagy 8 milliót, 
vagy 7 milliót, 
vagy 6 milliót, 

1 prémiun 5 millió, 1 drb nyeremény 5 millió, 
1 drb nyeremény 3 millió, 1 drb 2 millió, 1 drb 
1 millió, 1 drb fal  millió, sok nagyobb éa kisebb 

nyeremény. 
Kzen húzásnál 30200 darabot húznak ki 
összeaeu 164180 000 lej értékben. 

Sok s z e r e n c s é t klvánokl 
0 ztálysorsjáték csiki intézósége: 

Smi lov i t s M á r t o n , M e r c u r e a - C i u c . 
8 — 

F a e l a d á s i h i r d e t m é n y . 
Vjlea-Stramba (Q/ergyótekerőpatBk) Lugelótár-

aulat igazgatósága közhírre teszi, hogy a Barlangod 
nevü erdőrészból a legelőtáreuatí tagok jutalékából 
2500 m1 kereskedelmi ólra alkalmas fát  1933 ev 
saeptembsr 4 én d. u. 3 órakor a közbirtokosság 
Irodahelyiségében zárt írásbeli árverésen el fog  bdittni. 

Kikiáltási ár o.1 kínt 50 lel. 
Az eladási föltételek  a legelótárEu'at Igazgató-

ságánál megtekinthetők. 
Valea-Stranba, 1933 augusztus 22 én. 

An'al Joasef,  György Fért no, 
élnék. jegyző. 

t „GENERALA" 
ROMÁN ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ R. T.BUKURESTI 

A'aplttatott 1897 évben. 
Telj eaen befizetett  alaptőke 50.000 000 Lel. 

Saját fedezeti  tartaléka 400.000 000 Lei. 
A következő biztoaitásl ágazatokkal foglalkozik  : 

Tüs-, Jég-, Baleset-, Szavatosság-, Be-
töréses lopás-, Autó-, Cuoó-, 0«ég-
és szállítmányozási b i z t o s í t á s o k . 

Minden fajtaju  ólettolztoBltás, 
beleértve aa orvosi vizsgálat nélküli 
és h * vl sorsolásos népbla tositáaok at is 

Csikvármegyel fóügynökaégünk  vezetője: 
LŐRINCZ JÓZSEF CSÍKSZEREDA, 

volt takarékpénztári Igazgató. 
B— I 

$ Háló, ebédlő és iroda berendezések 
A a legegysiarftbbtől  a 
• legflaomabb  kivitelig 

I » « l m U n i l l i u t t ( i t k k i l 
• b ea aer•Bhető k: 
A N a g y G. J ó s z e f  asztalosnál, Zsögöd. 
• MegfelaU  biztosíték BMilett réaitatfliatéars  la. 
Zwwwx — 

»|IMIIH V«Mr k, M)hmwű|É>M, 




