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államban, kogy nltcs semmi értelme annak a ved lezárása u.án beterjesztenék az állami elemi Iskolához
Panasz...
gyűlölködésnek, amely már átlépstt mindsn irga'mat a törvéuy szerint felvett tatu ók névsorát a szükséges
és egyenasen az életünkre, a nyomorult
fiii kai léte- adatokkal
együtt; de ez esetben nem lenne mire raTA33ADALMI
HETILAP
A Keleti Újság vasárnapi POLITIKAI
számában Siász EudreKÖZQAZDASAGI
zésünkre, kenyerünkre tör. Hát nem tudunk ml meg-

pansazo'ja mlndatokat a kellemetlen meglátásokat,
amelyek a Magyarországon megforduló erdslyi embernek lépten nyomon Bzemébe ötlenek. Különösen megkapó az a tájékozatlanság, ami aa erdélyi magyar
kisebbség faji és kulturális életével szemben uralkodik.
Amig a magyar sajtó hasábjairól a magyar közvélemény az ab'saln kérdés legaprólékosabb részleteiről
is alapos felkészültségre tehet saert, addig rendszeres
újságírói muika alig folyik az itteni kisebbségi berrndízkadéa tárgyilagos, tudatos és állandó Ismertetése
iránt. Ani történik, az szétfő yi, rendszernélküii kikapás i a rendelkezésre álló napi anyagból a szenzációsabb természeti! történéseknek. Több Bemmi. Nyoma
sincsen azonban a megvár sajtó munkájában az irántunk való érdeklődés azon lendületének, azon precizitásának, mint amellyel a világ leguíolsó napirenden
fekvő ügyét is felkarolja.
I yen természetű meglepetések gyorsan érik az
erdélyi magyart. Másodpercek alatt átpillanthatja, hogy
bisony odak<nt óriási tájékozatlanság uralkodik felőlünk
é
magyar sajtó hiányos munkája miatt, a magyar
közvéleménynek már rég fogalma sincsen az erdélyi
kisebbségi éietről — Szász Btdre ezt csak most látja?

lenni eg r más msllett békében, szeretetben, a Lö/ös
hazának javára felajánlott munkának tiszteletében.
N im, mert mlndea ilyen irányú tevékenységet
elgáncsol az az átkozott soviniamus, amelyek beteges
képzelgéssel terjesztenek namcnas ná'uok, hanem
széles e világon. Korssellem ea a gyülöletszltáa, amelyet
már nem lehet megállítani. Migy a maga utján abba
a katasztrófába, amelyet feltartóztatni nem lehet.

Iskolai ügyek.
Beiratkozás.

bélyeget. (3) Valami pénzügyminiszteri rendelettel ránk erőszakolták ezt a ragasztási müveletet (melyben, a gyakorlat következtében mindnyájan mesterek
lettünk), pedig több törvényszakasz világosan kimosdja,
hogy az összos elemi oktatásra vonatkozó okmányok
bélyegmenteaek. E-dekes: a tanügyi köaegek vetélkednek, bogy as állami iskolai törvény minden be.üjót a
legszigorúbban végrehajtassák velünk, kivéve ezt az
egyet; bizonyára azért, nehogy elbizakodjunk : mert
4ldiceek(.dhetnénk, hogy az állampolgári egyenlőség
ÓB egyenlő elbánás eldorádojában vagyunk. Ki kell verekednünk, ha kell par utján la, hogy szegény nápünkre
nagy terhet jelentő bélyegaérelemtól megazabaduijuak.

Mit jelent számúikra? /ízt: szülők, tanerők, gyer4. Névelemzés. Valakinek a nemzeti liovátartomekek kálváriája É/ek óta, az idan kli onösen, mind- zását tudtB, bire, beleegyezése nélkül, puBatán a név
inkább remegő lélekkel járjac ezt a kálváriát. Főbb alapján megállapítani, anélkül, bogy azámbavennék az
állomásai e keresztutnak: úétszám, dováda, bélyeg, illető nevelesének, művelődésének körülményeit B ezek
nevelemzéB.
alapján kialakult érzület- és gondolatvilágát —
VeSBÜnk egy pillantást miodegyikre.
hajmereaz'.ő képtelenség, hogy el
1. Létszám. A törvény (65 ciki) 1 tanerőre s
1 teremre I—IV. OBgtáljig 60 et mond s V—Vll-ig sem hinné az ember, ha nem Igazolná több mint tla
1 teremre s 1 tanúéra 30 at, szóval 2 tanerőre jui 80. évos mindinkább viruló gyakorlat.
Itt lép közbe a legnagyobb vlsszsei.-s, midőn az egyes
A nemzeti asszimiláció kialakulásának több téosztályok létssámát tanügyi köz gek akarják meghatá- nyezője van; ilyenek egyebek közt: idő, bánásmód,
Emlék a nő hősiességének.
környezet. Ha egy kis román legenykót, mondA mult vasárnap Tg.-Jiuban országot ünnepsé- rozni, természetesen nagjon is kiütköző iskola-eisor- nevelés,
a 2—3 éves Trajánt elviszem a Kongó-négerek
gek keretében Uplezték le a világháborút) *n bősl halált vasztáai szándokkal — legkevesebbet engedélyezve az juk
közé — ha mis befolyások nem érvényesülnek — kihált Taodoriu Ectterlna tiszteletére emelt emlékmüvet. 1 osztályban. I yen létszám beosztási kcckejátétot a fogástalan
lesz belőle; ha a hasonlókorú magyar
E% a hőt nő aktív katonai szolgálatot teljesített az törvénynek Bim a betűje B mosdjuk: Bem a szelleme Tóhötömöt néger
'pan eiha!yezi<ma spanyolos közé, bizoelső voltakban. R <f>at v»tt ütközetekben. Tóbl) Uben nem ismer. Ez, élelme pedi'-grguB — h iz.-fiak a mult nyos, hogy Bijs3les
spanyol feifiuvá fog felserdülni. Ha
megsebesült. Végül 1917 auíu.z'm 22-én mint had- tanév ei' jen felbukkant sujá, taia mar.yn, mel.yol kész- most aztán odaállok
elibük s azt mendom nekik: te
ségesen
kedveskednek
az
u.
J.
hözukta'.áíl
politikának.
nagy, fajsebasülÓBsel hősi halált halt a román hadMost tüzzel-vjs<.°l követeik a 7 osztályt (ami a leg- Trajánka román vagy, te Töhötöm meg magyar — aat
seregben.
több vároBbaa kcptelenség, hirzen a tanulók nagy fogjak Borban válaszolni: én néger vagyok, én meg
Ismerős a nőnek, mint fegyveres harcosnak Bze része a IV. oaatály után eira.gy közi piskótákba), e spanyol — nem tehet6k róla. Megengedjük, hogy a
repe a világháborúban. Nálunk IB sok iiyen elszánt szerint a beiratkozás nem t' rtenhet, mint ahogy köve századok folyamán néhány román n é g e r r é lett
amazon kapta magára a mundért hősi haléira vágyó •elU, tau«rűaUút I—IV-ig
V- VII ig kiili>ü-kUlön, küzöatüuk, (aciiütuogy .ő.üuk is többen lettet közöttük
hazaflasBággal. Láttuk a nőt közreműködni a vérontás- hanem csakis I—Vll-ig, a törvén} es létszám keretein s p a n y o l o k k á ) ; ezeket erőazakkal visBzarománoban, a legelső vonalaktól hátra a frontszolgálat min- belül; a törveny nem ad jogot senkinek, hogy előre aitani (másokat meg e l ) — naiv erőlködés. Pedig
den etappjában. Derekasan, hősökhöz méltóan.
megszabja egyenkint az osziaiyok leiszámát; ez ter- — kivált a caiki revizor — tüzzel-vasaal végre akarja
Mint abogy az ismeretlen bősnek dukál az emlék- mészetszerűleg a szerint alakul, hogy bány jelentkező hajtani ezt a műveletet A tűs és vaa — tudjuk —
mű, feltétlenül kijár a nő hősiességének is atiaatelet. van az osztályokba, melyeket a tanerők — minthogy (ilyen száadakkal) pusztító elemek; ily romboló szerSsnki Bem akarja elvitázni tőiük ezt a szerzett jagot. ea as iskola belügye — az adott helyzet éa belátásuk számokkal — hogy ugy moadjuk: nem lehet verebet
Kapjon emléket a női vitézség la. Avassák a jövő szerint osztanak el egymáB között. Hiszen például ba fogni. A?táa aa effda erőszakolt vissiaállások (meg
nemzedékek számára a nőt is olyan golyófogó anyag- 2 tanerős iskolában mór van a II—VII. osztályra elállások) nem természetes, nem tiszta — s nem is
nak, mlct a férfi. Legyen micdnn véras áldozatra 55 taiuó, akkor magától értetődi';, hogy a 80 as lót í rtós dolgok. Alábecsüli n^mzatének erejét, aki a
egyenlősített polgár a nő. Neveljünk közszellemet a szám mellett az I. osztályba fölvehető 25 tanuló (« udmzetjiyarapitás Ilyen módjaihoz folyamodik. Á lelkek
leánygyermek harciasságára.
számok aztán még többféleképpen váltakozhatnak, az megnyerésének más utjai éa módjai vannak: az erMEGVESZEM báró Orbán Balá<a: „8««kelyföld" olmü I. osztáiyt tekintve — főkép az igyes évek születési kölcsi és jogrendnek feltétlen tiaztelete, igazságos
törvények B azoknak megtartása és nem félremagyamAvának 3-ik (Háromeiékmegye) kötetét. — Cim a százalék Bzáma száriul). D:> ennyiről u.sóbb tanügyi rázása, a gyöngébbel szemben nemes, lovagias magaemberek hallani sem akarnak, legjobb esetben 12—13 at
kiadóhivatalban.
engedélyeznek; ha több jelentkezik, nem Írják alá a tartáB, más nyelvű namzet sajátos értékeinek nem
lerombolása, hanem megbecsülése éa más tffilék.
A modern nevelés széleB e világon kéBzen van dovádát.
Egyébként maga a legfőbb román biróaág, a
Ami a 80-as létazámot magát illeti, ez ÍB mega nőnek jövő szerepével. A katonai kiképzéB minden
á'dását megadja számukra, hogy a jövőben necsak inog, mert a módosított elemi lskoiai törvény 66 cik- Semmiiőszék mért halálos csapást, a Barcsa ügyben
kiváltságos ritkaság számben, hanem tömegesen ÍB kének 2. bekezdése azt mondja, hoţy ha a tanu'ók hozott ismeretes ítéletével, a névelemzés hidrájára. Da
létszáma 50 en felül egészen 100 ig terjed, akkor má- tévednénk, ha azt hinnők, hogy a szörnyeteg ezzel
kihasználhassák a hóai lehetőségeket.
Ha már jó anyák ugy sem akarlak lenni hölgyeim, sodik tanítói állás létesítendő. Ebből világosan követ- meghalt. Mert ha megelégedéssel elmondhatjuk, hogy
legalább legyenek a legközelebbi jövőben derék hősök kezik, hogy 2 tanerőre, ahol ea megvan — felvehető — vaooak bírák, de aggodalommal fűzhetjük hozzá:
100 gyermek. (Fel kell tételeznünk, hogy a törvény- vannak revizorok és inspektorok ia...
hozó igy gondolta: egy tanerő I—IV. 50; második
tanerő: 1—VII. 50, vagy ami még egyszerűbb két
tanerő I—VII. 100. Az V—VII. 30-aa számból la csak
A sovinizmusról.
I—VII. 30 as lesz, m9rt ha az V-V1I. osztályokba
Állam érdek-e a zaklatás?
Szegény Chauvln nem gondolta soha, hogy ennyire — kivált városokban — csak pl. 6—7 jelentkező akad,
divatba jön. Napoleonnak ez a szürke katonaja, Chau- mit csináljon 1 tauerő e pár gyarmekkel?) Itt némi
H itározott nem-mel válaszolunk. Valamikor régen
vln, korcsmáros volt egyik franciaországi városkában. összeütközés látszik a 65. cikk 80-aa Bzamával, ez Versalliea-ban az állrm bizonyos szerződésekben ünneKorcimája pedig eryike volt azon helyeknek, abol a mindenenolre probléma, amelynek megoldása azocb&c pélyes kötelezettséget vállalt az etnikai kisebbségek
kor legvadabb gvülöletszltása és kardcsörtetésé fo:yt num fog nagy fejtörést okozni az —állami iskoláknak. nyelvének és ku'turájinak a tiszteletben tartáséra, főt
más nemzetek ellen. N ivéről maradt hátra a soviniz- Bármelyik alijon: akár a 80, akár a 100, annyi két- támogatására; a székely éa aaáBZ közületeknek valami
mus szó, »m"'yi"k származásáról illik legalább ennyit ségtelen, hogy az egyes osztáljok létszámának kü,ön, valiásl és ku'turális autonómiája is ott lappang az
tudni és feleleveníteni annak a világnak, amelyben elóra megszabása önkényes és törvénytelen, ami ellen Iratok között. Mindezek azóta mély álomba merültek.
ugy elhatalmasodott es a betegség.
a leghatározottabban állást kell foglalnunk s mioden Mig A hosszú á'omból felébrednek, addig is nem szűTalán az Isten akarta, hogy es a ronda éa kultur- törvenyadta eszközzel odahatni, hogy ez a kiáltó sére- nünk meg a meggyőződés éa az IgazBág teljes erejével
omberhez nem méltó érzés, egy sslirke, egy közönaé- lem megszűnjön. A mu t tanévben, csak a ml elemi hirdetni: aki ma egy nép nyelvét éa kulturáját — poliges földi halandó nevét viselje. Mintegy dokumentálni iBkolánk, e miatt 12 tanulót veszített.
tikai fantomoktól Indíttatva — akár nyílt erőszakkal,
akarja a származás Is, hogy a korcsma alacsony vilá2.
Dováda.
Minden BZÜIŐ B tanügyi ember jól akár a körmönfontság minden fortélyával elsorvasztani
gából éa szennyéből valók mindazon gonoiz indulatok, iemerl s bieoayos, hogy nem tartozik a kellemes is- vagy megsemmisíteni törekazik: az halálosan vét az
amelyek a sovinizmus gyűjtő fogalmában talá koznak. meretségek sorába. E szó azt az iráBt rejti, mely egyetemea kultura a ebben a saját népi kulturája ellen
Szinte percenként van alkalma a ma emberének igazolja annBk a bejelentését, bogy valaki B gyerme- ia, mert amaz, mint nagyobb, összefogó egész az egyes
Bzembe találkozni ezzel aa egéaz életünket megke- két beíratta valamelyik biiVBllásos iskolába. Milyen népek kuliurájából te\ódlk össze; aki megtámadja az
seriiő szürnyü bajjal. Aanjira elvadultak aa Idők falet- egyszerű dalog : bejelentés s ennek Igazolása ; d^ igen egész organizmust. Aki igy jár el, as — messzebbnéző
tUnk, hogy lassan mozdulni nem lehet aa egymâsaal sokszor könnyebb eljutni Kamcaatkába, mint rzt az távlatban — vétkezik az állam mBgasabbrendü célja
szemben elhatalmasodott és minden életet e.fojtani igazolványt megszerezni, üa az aa örvény, melyben ellen, az megtámadja azon mélyebb alapokat is, amelyeakaró gyűlölködéstől.
sok szegeny magyar BZÜIŐ gyermekével együtt elmerül. ken saját államának és nemzetének léte nyugszik.
Az emberi együttélésnek borzalmas rákfenéje a Legújabban aaemélyesen kell érte menni, hogy alkalom
Ma Európában 60 milliónyi népkisebbség él. Ennyi
sodoismus, amelyről határozottan, lehet állítani, hogy adódjék „barátaágOB* elbesaélgetéare. Mlcxoda
ember kéri és követeli a többségi népektől a teljes
annál pusatltóbb méretekben van jelen valakiben minél bürokráciái Aa egésznek az volna acélja, hogy ellen- nyelvi és mll-elődésl szabadságot. As államalkotó nékulturátlanabbak a lelki területek.
őrizzék ezáltal a tanköteleaettBeg teljesítését. E:t igen pek saját érdeküket ls hathatósan Bzolgálják, ha ezt
Mennyire szebben éa jobban élhetnénk esen a egyszerűen és röviden el lehotne intézni olyképpen, a szabadságot, mlndea hátsó gondolat nélkül, minél
földdarabon, ha megértenénk ebben a keresztény hogy a kisebbségi elemi iskolák igasgatói a beírás előbb megvalósítják.
(—t)
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A fürdőváros kérdéséhez.
A Csíki Néplap 87-ik számának „Jjgyzetek" rovata MercureaCiuc—Csíkszeredának fürdővárossá és
vasúti elágazássá való kifejlesztéséről meglehetősen
maliciózusan emlékeslk meg. Tréfálkozva Ír egy jól
meggondolt és még jobban megfontolandó tervről, ami
a város fejlesztését célozia, produktív, tehát már első
goado'atában tisateletreméltó. Ha igaa aa, hogy .akt
sokat akar, ai annyit tesa, mint ba semmit sem akarna',
akkor százszorosan igaa kell, hogy legyen aa, bogy
pogszlmizmuisal, jobban mondva, egy épltó munka jó
eredményében blaó hit nélkül semmihez houá fogni
nem szabad. Aki mindig pesszimista, azt a régi görögök mint életképtelen újszülöttet a Tajgetosa hegyéről
lehajították volna és nem egésaen oknélkBl; mert aki
a haladó élet követelményeit reménytelen fejcsóválással szemléli és aat nem cselekszi, amit tenni tudna;
annak mi hasznát lehet venni?
A peeazimizmusnik csak egy nyugdíjas kizárólag
egyéni életberendezéaében lehet helye. Ha azonban a
nyugdíjasnak családja van, akkor negatív életfilozófiájával káros hatást vált ki, mert vétkéért fiaiban búnbödik, köszvényét ő bennük folytatja, anélkül, hogy
annak enyhítéséről a bajok megelőzésével munkált
voln*.
Mindenki tudja, hogy a múltban különféle kormányok gondolkoztak a székely vármegyék átcsoportosításán és ugyanakkor Cilkmegye felosztásáról Is
vo't szó. A mióta caak a lehetőségek előre vetették
az árnyakukat, sokan gondolkoztak afelett, hogy mivé
zsugorodna a városunk megye székhely, törvényszék
és pénzügyigazgatóság nélkül? Hová BÜlyedaének az
Ingatlan értékek és az általános életlehetőségek? Gondolkoztak azon ls, hogy mit lehetne tenni ennek B
megelőzésére és Igy született meg a fürdőváros és a
vasúti elágazás megteremtésének a mentő gondolati».
Idegenforgalom, nyüzsgő mozgalmas élet, ipar és kereskedelem, a fo?yi8ztás tervszerű fejlesztésének együtthatói, melyekhez minden produktív tényező létérdeke
Bzervasen kapcsolódik. Ciak néhány nyugdíjas lehet
itt. aki a gazdasági élet elsorvadásának előnyeit o'csó
lakásban és az élelmiszerek nagyobb kínálatában élvezhetné. A tunya kényelemben eiflayásodott szaglószervek már eleve borzonganak a kőszén füst szagától, holott a nagy tömeg, a közérd.k kőszén szagot,
gépak lármáját, benzingőzt, folytonoB rohanást és
pezsgő életet kíván, mart ezek jelentik aa egészséges
életfejlődést és a boldogabb jövőt.
Hi netalán fürdővárossá éa egyben VSEU'.I góc-

ponttá fejlődünk és mégia megmaradhatunk a megye
széth?ly minőségében, annál jobb lesz az eljövendő
nemzedékeknek, mert egy jobb, egy teljesebb, egy
kulturáltabb életre kapnak lehetőséget.
Hogy ezeket a lehetőségeket a mindenkori városi
tanácsot, a gondosan előrelátó és tettrekész Polgármester épitik-e kl vagy azok szövetkezeti alapon léte
Bűinek, az nem fontOB. Fostos az, hogy ennek a városnak micd'n po'gára a fejlődés érdekében együtt munkáljon, különbség nélkül együtt érezzen ÓB ezen a
téren minél több éa minél nagyobb akaratot, sőt ha
kell elszántságot ls tanúsítson.
Ezzel a munkával kapcsolatosan pesszimizmusról,
klshitüségről szó ne eBBék. HÍ netalán eljönne az a
rattegett kor, a midőn a hargitai disznó piec mai
vikendaző éa kvaterkázó térsége légi kikötővé változik ; lesznek még körös-körül ligetek, térek vagy lankák,
ahol a lacikonyhát fel lehet ütni és abol a magábavalóság a maradlságnak összes örömeit zavartalanul
kiélheti.
Csoda lett volna, hogy ba a haladás és fejlődni
akarás eme megnyilvánulásával szemben nem jelentkezett volna az ellenhatás sőt ellensaenv, hiszen az
nálunk ősi szokás. A Bzabad úszást nálunk nem vizaUtti hínárok fenyegetik, hinem a fejünket vlz alá
nyomó teBlvéri karok.
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fenyők, mint valami k/rdlj^lel-, uio'tan ágaskodnak
a néző felé. Este, mint valami két hatalmas fekete
pont — mely as Alvilágból |ön — sötétedik B valami
néma suttogás ÜU meg a tavat. Ha tiszta az ég, ngy
a bele hintett csillagok sokaságával tükrözi aa eget.
É{ ÓB föld ölelkeznek érzékeinkben. Két világ
Bzlne, mint a csodás tükörk/p, melyet ha lelkeBltö
fantáslával IB nézünk, röhögő szatirokat, ölelkező nimfákat, rugdalózó faunokat látunk.
Csapongó képzeletünk kápráztat el s könnyen
hallucináció lesz úrrá felettünk.
Ha holdas este van? Ea még misztikusabb...
Érzéseinket alig birjuk egyedül. Ovidius szerint,
Persephonét IB ilyen érzések közepette rabolhatták el
az Alvilág Urai. Mert hlBzen ba a N*p I-iten, uţy a
Hold Istennő. Itt érzékeljük CBak Igazán e két mitbosz
összefüggő áldáBát, melyben az élet legszebb, legmagasztosabb érzése, a szeretet kerekedik felül, mely
legyőzi a balált s könnyűvé teBsl a mulandóság sötét
problémáit.
Azonban a GyilkoBtó csodás szépsége és varázsa,
nem ebben rejlik.
A természet mivoltát, a valóság Igazi okát máskép látjuk n>ppa1. A fantázia Bokazor torzképeket szül
s elzár az IgazBághoz vezető uttó', amikor teljes józanságra van szűkségünk, a káprázat ellen.
Ha tiszta időben a n*p feljöttét lessük, amikor
aranykoronájának csak előre törő fényeugarai ütköznek
egy-egy szikla csúcsába, mint valami fenyeaen villám é
augárkoronák, hogy később teljes egészében kibontakozva — a természet csodás szép égelől körül övezve —
lássuk az égi képet, mely ragyogó rejtélyként hirdeti
a Mindenség hatalmaB urát.
Amerre nézünk, a hegyláncok sokaságát látjuk.
Itt egész a földből, a magasba törő szürkés-fehér
sziklák, melyek az éggel érintkeznek. O t egy hegygerlcc vonalában sorakozó sziklák, szirtek és meredekek változatos alakulataikkal, néhol a belőlük zöld'lő
élni akaró fanyősudarakkal, melyek közül hol az ég
kékje. hol pedig a hegycsúcsok fehérsége világit.
Ezek a gyönyörű képek annál élénkebbek, minél
magasabbra törünk a kanyargó hegyi utakon. A msgnB
ságok dus panorámája, melynek élvezetében egye ránt
éled ae ary és a fzlv.
Lent a siető hegyi patak, mely Itt-ott már „TUjţva,
bőgve* törne le bármilyen gátat, mig egy másik helyen
már csak lassan, szomorú zlzegéssel, szép meséket
álmsdozva kéklik tova, a végtelenségbe.
Egyik természetes alapulnál még déli tizenkét
órakor sem látjuk a napot. Egyik-másik sziklában a
tátongó mélyrdásek ped'g a fölötte terpeszkedő másik
sziklából lecsepegő víztől származnak.
Itt már nedvesség van, még akkor ÍB, ha fennt
perzBel a nyár.

És vannak virágok IB. Vadvirágok. Szomorú áldozatai az elduţottsâgnak, ellentétben a mezők virágaival. Örökös temető, abol mégis élnek.
A csodálkozások és fantáziák Hlyen világában
— természetesen — nem gondolunk egy másik, e;y
még félelmetesen szebb színjátékra, melyben az Isten
haragos arcát, az é<> háborút látjuk.
Ilyenkor: „Áldjátok begyek és halmok az UratI"
Minden ragyogást és Bzlnpompát egyszerre homályosítanak el, a felettünk nyújtózkodó Bötét felhők, rá nehezedve mindenre, amit utjútban kapnak. Nagypéntekre készül Ilyenkor Itt minden, amikor az élet
birkózik a halállal. Még csak BB előbb ragyogó hegyóriás, mintha színét vetetve zsugorodik öBSzébb B közben menedéket keres ember és állat egyaránt.

De tanácsoB is.

ei*«

amelyet még nem is olyan nagyon régen kellett egy szövetkezet felszámolásánál, minden igaz oknélkül megfizessek.
A petrn-raresi állomás személyforgalmának MercureaCiuc-ba való áthelyezéae nemcsak tetszetős terv, hanem
városunkra nézve életszükséglet és nem hiszem, hogy cikkírón kivül még sokan lennének városunkban, akik annak
megvalósulása , esetén, csak a kőszén füst hasznát látnák,
mintahogy azt cikkíró pesszimizmusában teszi.
Ha cikkíró, csak valamelyest is együtt érez a városnak közterheit hordozó polgáraival, ugy látnia kellene azt
a kínos vergődést, amelyben a város adózó polgára életét
leéli, mert hiányába van annak a jövedelemnek, amelyik
szükséges arra, bogy eleget tudjon tenni BZ állammal^ szemben fennálló kötelezettségének, nem is szólva a saját családjának megélhetőségéről. Akkor gondolom, hogy több
optimizmussal ereszteni el fanlaziáját egy jobb megélhetési
lehetőségnek a megvalósulásáért, ha mindjárt, csak ártatlan
tere-fere válnék is belőle.
Biró J ó z s e f .

Az Erdélyi rol. kath. Egyházmegyei Igazgatótanács
1935 ivi szeptember hó 11-én tartotta Cluj-on, Gróf Majláth
Gusztáv Károly püspök elnöklete alatt rendeB havi ülését,
melyen jelen voltak: Dr. Gyárfás Elemér világi elnök, Dr.
Inczédy-Jokemann Ödön alelnök, Szabó György apát és
Dr. Csipak Lajos kanonok, egyházi, Dr. Betegh Miklós
V. b. t. t., Tóth Balázs, Dr. Gabányi Imre, Dr. György
Lajos, Dr. Jelen Gyula, Gróf Haller István, Urmánczy Jeromos, Báró Szentkereszty Béla és Báró Jósika Gábor világi
igazgatótanácsosok, Dr. Balázs András prelátus-kanonok
előadó, Dr. Bogs Alajos kanonok, egyházmegyei főtautelügyeld és Thuróczy Albert számtanácsos.
Az Igazgatótanács melegen üdvözölte elnöklő püspökét,
aki legutóbbi gyöngélkedése dacára, megujult egészségben
vette át és vezette az Igazgatótanács ülését.
Fájdalommal emlékezett meg elnöklő püspök megnyitójábsn Kassai Lajos c. kanonok, Takó János tőesperes és
Roska Jenő esperes elhalálozásáról és őszinte részvétét
fejezte dr. Szoboszlay László igazgatótanácsoBnak felesége
elhunyta miatt.
Az Igazgatótanács Dr. Boga Alajos filtanlelügyelő
jelentéséhői megnyugvással vette tudomásul, hogy az adótartozások miatt zárgondnokságí kezelés alá helyezett cluji
egyházközségnek az Igazgatótanács augusztus 14-iki határozata alapján iőhatóság kezelésibe átvett összes elemi
iskoláit — a nélkülözhető belvárosi leányiskola kivételével — valamint a Marianumot is rendes időben sikerült
megnyitni és e tanévi működését biztosítani.
Ugyancsak helyeslőeu vette tudomásul az Igazgatótanács a tőtanfe.lügyelőnek az idei beiratásokra és a tanévmegnyitásra vonatkozó intézkedéseit s mély fájdalommal
értesült arról a sok nehézségről, melyekkel iskoláinknak
meg- kell küzdeniök.
Báró Szentkereszty Béla igazgatótanácsos felhatalmazást nyert, hogy a Targu-Sacuescen — a leépített gimnázium helyiségeiben — felállítandó gazdasági-iskola engedélyezése ügyében, a kormányhatóságnál a szükséges lépéseket tegye meg.
Nagy sajnálattal fogadta az Igazgatótanács a hirt
arról a súlyos veszteségről, mely az alapokat érte a tulajdonukat képező raduóti malom működésének a kapkodó és
indokolatlan őrlési tilalmak következtében s megbízta I)r.
Gyárfás Elemér világi elnököt, hogy az egész gazdaközünBignek az át nem gondolt és súlyosan sérelmes őrlési
taxákkal való megkárosítását a parlament megnyitása ntán,
ennek szine előtt tegye BZÓvá.
A napirend során az Igazgatótanács még számos
adminisztratív ügyben intézkedett, több segélyt szavazotl
meg 8 különböző jogi is gazdasági kérdésekben adott
véleményt.
Az Igazgatótanács ülése a déli órákban ért véget,
mikor Majláth püspök villásreggelivel vendégelte meg a
megjelent tagokat, kik melegen ünnepelték torróu szeretett
ősz FőpásztoruVat.
Majláth püspök szeptember hó 12-án székvárosába,
Alba-Iuliára utazott, hol szeptember hó 15-in papokat fog
szentelni.

Félelmetes morajlással közeledik a „nagy idő",
meg-megnyilva sz ég, hogy utána hata'maa dübörgése
belénk nyiláivá Bzáguldjon végig a sötétszürke horizonton A hegycsúcsok pdig mint valami temetésen
Sz. Cseh István. éaeklő kórusok fajdalmas panasszal zengik a visszhangot.
Félelmetesen azép ez sz égi háború itt a Gyllkos,Áldjátok hegyek és halmok az Urat I"
tóaál. E.bájolóan kedvesek az esték és a mlsztér unokkal telitett éj-Bakák, d<* mindezek koronája a nt-p"OtéspB, világos nappiloV; mikor nyitott szemmel, józan
ésszel látjuV a tenmtés n»ey c odált B vele Istent,
Meghosszabbították a cenzúrát és ostromállaGheorgheni, 1935 szeptember hó, amikor Imádkozni, csak Imádkozni kell.
p o t o t . A román minisztertanács a mult héten elhatározta,
hogy a cenzúrát és ostromállapotot ujabb hat hónappal
i r t a : O ó b é.
meghosszabbítja.
(Muikatánu któi) A székely lélek megosztottságát vagy egfy» dobbanátát sajátságos életük kacagó
A román belpolitika homlokterében a Nemzeti
A Csiki Néplap lolyó évi szeptember hó 13-án, 37-iki Parasztpárt bukaresti nsgygyülése áll. A Nemzeti Parssztkedvét, vs s y lélekborulásainak problémáit, az ŐBÍ talajba begyökerezett ragaszkodását és szeretetét alig számában Jegyzetek rovatában, egy „pesszimista" ioglal- párt végrehajtó bizottsága elhatároztB, hogy a nagygyűlést
tuloá valami jobban szemléltetni, mint a Gyllkostó kozik azzal az elgondolással, amelyet Mercurea-Ciuc-nak november 14-re hívja össze s azon 250 ezer embert vonultat
köroyeke éa annak csodás, szikláiba némnlt történelme. iüi'dővároasá való fejlesztése és a petru-reresi személy- fel. Különösen tiltakoznak a cenzura is ostromállapot megA Qyilkostó, ma már a röghöz éa a körülmények- forgalomnak városunkba való áthelyezése céljából a Csiki hosszabbítása ellen.
hoz kwtoti, tcrmészbtszerü'eg az I.tentől nekünk aján- Lapok 38-ik számában írtam.
A legközelebbi torvényjavaslatok. A román par
dékozott ku'lura, ahol a természet cBodáit egybefoglaló
Ua cikkírónak kedve támadt volna a kérdéssel érde- lament őszi ülésszakában a következő törvényjavaslatok
vuikán kut tüzet, vaţy a virágnyilás májusi illatát, BB mében foglalkozni, tán a csak nagy vonalakban felvetett kerülnek letárgyalásra: Közigazgatási reform. A kereskeéltető napsugár meleget éa tisztaságát, BZ élet minden gondolat felelt, érdemes lenne vele tereferélni, de mert ugy delmi, ipari oktatás. A munka szervezete. A közlekeilés
szépaegét és gyönyörűségét, a kibontakozó vágyak látszik természeténél fogva, csak a csipkelődés és malicia újjászervezése, Az egészségügy szervezete. Az államberenezer szinével, epy-izerre érezzük az elmúlás fájdalmá- a kedvenc szórakozása, tehát nem vitatkozom vele, hanem dezkedés egyszerűsítése. A töldmivelés fejlesztése. A katonai
val, hogy a teremtes csodái és az emberi lélek közötti caak arra kérem, hogy máékor fordítson több figyelmet arra, nyugdijak módOBitása, méltányosabb elosztás céljából. Ujonös zahasonlitások, mint kifürkészhetetlen mélységek és amit olvas.
cozási törvény.
magasságok, egyszerre döbbenjenek belénk.
Én egy szóval aem emiitettem, hogy a város vegyen

BEL- ÉS KÜLFÖLD.

Gyilkostó, ahol Istenre pndolik és m
i ádkozni teli.

Egy Pesszimistának!

Az egész környék, a teremtés nagy misztériuma,

meg három fürdőt, hanem csak a Hargifa-fürdőnek a megKd'yiiél szebbet, fenségesebbet alig találni, abol aa vételét vagy bérletét javasoltam, hogy aztán a basedovos
érzeimi fesziillBég csak Isten nevének említésében pi- éa reumáa betegeket a Diaznó-piacra miképpen azáilitanák,
bizonyára megtalálnák a megfelelő szállító eszközöket hozzá.
henhet meg.
Elismeri cikkíró, hogy a Hargita nagy jövőt ígérő
A szem, azonban nem talál pihenőt.
A tó, mely egymásba folyva két részből ál, tilrdő és pesszimizmusába „nem a k a r s o k a t caak egy
csecdben, lomhán nyújtózkodik. A vlz tükrére fel-fel s z ö v e t k e z e t e t * . Lehet, hogy az ő elgondolása szerint
ez volna a legjobb, de én nem tndok annak hive lenni,

A csendörörmester Hull angol unitárius püspököt a templomban Igazoltatta le. A bölöni csendőrőrmester szeptember hó 8-án kínos incidenst rendezett az
erdilyi körúton levő Hull Alfréd angol unitárius püspökkel.
A csendőr ugy találta, hogy a püspök autója magyar nemzetiszínű virágokkal van díszítve. Tehát letépte azokat.
Majd bement a templomba éa az áhítatba merült pQspököt
funkciója közben igazoltatta. A püspök azonnal megszakította körútját, elhagyta az országot ia az angol kormányon

•odródó apróbb vibrálások — mint valami vlssaajáró
keresztül kir elégtételt a sértésért.
álmok — nyugtalanítják • a benne levő csonka öreg mert még moat is keaertt a szájain ize attól az összegtől,
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Lezuhant a tokiói útra Indult román repülőgép.
Szeptember 10-én éjjel 8 órakor startolt a bukaresti repülőtéren Popiateann százados éa Papana főhadnagy repülőgépje,
amelyen a bukaresti—tokiói légiutra indultak. Elindulásuk
után pár kilométerre a gép kigyúlt éa lezuhant. A két pilóta
ejtőernyővel kiugrott éa megmenekült.

Lelőtték az amerikai Hitlert

A műit héten egy

Weiss nevü orvos agyonlőtte Huey Long amerikai szenátort,
aki a jövő évi elnökválaaztásnak egyik komoly fascista
jelöltje volt. A szenátor, aki Koosewelt mai elnöknek nagy
ellenfele volt, a merénylet után alkalmazott többszöri vérátömlesztés dacára ia meghalt.

Drákói szigorral ítélkeztek Biró János református lelkész felett. Mult év karácsonyán a tordamegyei
Calaras község magyar lakossága bált rendezett. Éjfél után
beállítottak a bálba a két Inocan testvér és Serban Vasile,
akik verekedést provokáltak. A vége az lett, hogy Serban
és az egyik Inocan halva maradtak a helyszínen. Vád alá
helyezték Biró János rei. lelkészt, mint a rendező bizottság
elnökét, aki ott aem volt, caak a verekedés hírére hívtak
oda, valamint 21 legényt. Az ügyet most tárgyalta a tordai
törvényszék. Biró János ref. lelkészt ás Moldovan luliu
bírót 15-15 évi fegyházra, a töblieket is több évi fegyházra ítélték.

Ismét lezuhant egy repülő.

A galaczí katonai

icpülöállomás egyik repülőgépe gyakorlatozás közben lezuhant.

Az Abesszin háború ügyében még mindig tartauak a uépszövetségi tárgyalások. A legutóbbi hirek azonban
már egészen kedvezőtlenek és minden arra mutat, hogy a
háborút lehetetlen megakadályozni. Most már csak az iránt
tolynak kétségbeesett erőlködések, hogy legalább lokalizálják a háborút és megakadályozzák aunak világháborúvá
való elharapózását.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Időjaráa. Mult héten a csiki időjárás rendkívül hidegre, késő őszire fordult. Az éjszakák különösen a fagy pontig hűltek, erős hóh irmattal. Némely
helyen havazott ls. Az utóbbi napokban a nappalok
derültek és lassan felmelegednek.
— A pénzügyi tisztviselők nyelvvizsgáit
szeptember 16—17-ről, október hó 26—27 re elhalasztották.
— Házasság. Birka Erzsébet Boraec ÓB Dr.
Péterffy PrtI sebészorvos Ciuj, folyó evi Bzeptemoer
hó 10 én Boraec-en házasságot kötöttek.
— A v á r o s i tanaos felhivasa. A helybeli
városi t a u c s ezúton ls kéri a varosuik adjüa^tó közönségét, hogy a kirótt taxákat Igyekezzenek a városi
pánatárba befizetni. A város redukált számú tlBBtviBeíő
karral látja el a mai ügymenetét s a közönség jótékonyan támogatja a vároBt, ba a taxik rendes meg
fizetésével a tisztviselők egyrészét nem köti le az adók
után való állandó híz hoz járásával.
— Meeerevü szeptember hó 23. és 24 én.
A helybeli Sportegyesület folyó évi szeptember 23 án
este 9 órakor éa 24-éa délután Vi5 órai kezdettel,
Veress Irén tánctanárnő rendazéaeben nagyBzabáeu
műsoros-estet ad, amelynek egész eatet betöltő műsorát a meserevü képezi. Csodálatos szép elgondolásban 70 szereplő vonul el a közönség élőit, akik megelevenítik a különböző koiok táncait egészen napjainkig. Az estet a Vigadó nagytermében tartják meg s
arra igen nagy érdeklődés észlelhető. Közönségünk
ismeri VereBS Irén rendezői képességeit s igy as est
élvezetet nyújtó értékességében csalódás nem éri.
— Halálozás. Gargelv Antal földbirtokos, folyó
évi Baspiember hó 13 án, 78 éves korában meghalt
Santimbru-Ciuc-on. Temetése 16-án d. e. 10 órakor lesz.
— Rendelet az őszi vetesl m u n k a l a t o k r a .
C^ikvármegye mezőgazdasági kamarája az őszi mező
gazdasági munkálatokra a következő rendeletet adta
ki. Bazát éa rozs vetőmagot csávázás nélkül nem szabad vetni. Legalább kétszer megszántott földbe Baabad
őszi búzát és rozsot vetni. Mindenkinek kötelessége
megCBinálul a tarlóbuktatást, később a mély őszi szántást. A községi birók, jegyzők éa csendőrségek vannak
megbízva ezsn rendeletek végrehajtásával.
— Áthelyezés. Ioan Hamsea ciucsanmartlni
főizolgabirót áthelyezték a regátl 8 atinára. H j ydbe
Aaastazlu Alexandru slatlnal fó zolgabirót neveztek kl.
— H e g b a l t a kaaaonl bloakázáa másik
áldozata la. Mult azámutkban hirt adtnnk arról a
szörnyű verekedésről, amely Plaesll de-sua községben
zajlott le egy halottal és 9 Bu'yoa sebesülttel. Amint
kiegészíthetjük a szomorú eseményt, mára belehalt
Bebeibe András Imre legény Is, a verekedésnek egyik
Bulyoa sebesült áldozata. — Fáj aa embernek a szive
leírni ÍB ezeket a népünk között pusztító elvadu'ásokat,
amelynek mégis csak a nevelés fogyatékossága az oka.
Mi már megjánu'i a törvényszéket ls azért, mert hasonló blcBkázódások alkalmával a nevelés ügyünkre a
megengedhetőnél súlyosabban fakadtunk kl. DJ bát
lehet-e nyugodtan nézni, türnl aat, hogy e jobb sorsra
érdemeB és annyi sok szép tulajdonsággal megáldott
nép gyermekei a velük VBIÓ komoly foglalkozás biánya
miatt ilyen ostobán pusztítják egymást. AHjon talpára
a népnevelés, Bservezze meg minden faluban áldásos
munkakörét, hogy Ifjú «ágúikat leszoktathassuk a bicskázás virtusáról, erről a minden knltnrember szemében
olyan szégyenteljes és népünket olyan rosta színben
feltüntető veszedelemről.
— Oyermekszerenosétlenség Salamon Árpád
volt helybeli postás Savegyének Lajos nevü gyermeke
a gyakorlótér környékén egy robbanó gyutacsra akadt.
A gyutacs Játák közben felrobbant és annak szilánkjai
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— Még egyre t a r t Ceikban a vagon hiány
A ţyimesi fűrészüzemeknél 200—260 vegon deszka
vár el-zállitásra. A kereskedők két, háromszáz lejes
egy u j oBoda gyógynövényt.
táviratokban, a legkétségbei Bettebb hangon sürgetik a
Amerikában
aa ősvadonban olyan gyógynövényt
vagonokat, de naponként egy pár vagonnál többet nem
kapnak. A távirati panaszokra egy iatpektor Beáit kl fedezett fel epy tudós, amelynek kivonata 10—15 éves
a Gylmesvölgyébe. A helyzet azonban azótB sem vál- gyomor-, bél- es epe bajokat rendkívül gyorsan megtozott. Marad minden a régiben. A fakereskcdőket gyógyít.
E gyógynövény kiyonatál .Qastró D.'-nek hivják
pedig naponként óriási károsodás éri a vegon hiány
miatt. Természetesen ezzel az adóvégrehajtó ugy-e ÓB a külföldi tudós professzo-ok cBodás eredményeket
értek el vele, m irt e gyógyszer nemcaak cslllapitólag
nem törődik.
hat, h<tnem a betegség okát saflntetl meg s ezáltal az
— Gyimesen a részeg d u h a j o k m i a t t n e m egész emberi szervezetben a sejtélet újjáéled és egy
lehet aa uooan járni. Ez ÍB szép kép. GyimeBen egéBzségeB normális állapot áll be.
a vasárnapokon életveBzedelem aa utakon járni. A jobb
A „Gastro D.* megszűnteti a legnagyobb gyomorérzésű emberek a hatóságokhoz fordulnak védelemért. és bélgörcsöket, -yomorégést, felfúvódást, szivtájéki
Az utak tele vannak ünnepnapokon a pálinkának vir- nyomásokat, makacs székrekedés, az ebből eredő fejIUSOS á'dozataival, akiktől undor éa felelem nélkül fájást és szédülést, Ideges állapotot, álmatlanságot, tojárni sem lehet. — Hit ez Így nem megy. A vilig vábbá a gyomor- és bélfekélyeket.
minden részében mütödlk a falnkultura. A népet nem
A .Gastro D.'-vel az emberlBÓg egy olyan gyógyhagyják magára, hanem megBzervezve éppen vasár- szerhez jutott, Bmely Bok esetben oyan betegségeket
nsponként hasznosra, kulturára oktatják. Naiunk hagy- ÍB megyógyltott, amelyeket dlagnostikálni sem tudtak.
ják, bogy csatangoljon, kuglikon, koictmákban szédeA gyógyszer képviseletét sikerült Császár Ernő
legjen. Sankl nem törődik velük. Minden fegyelem bucureBti gyógyszerésznek (Calea Victoriei 114.) megnélkül, minden szervezet hiányában a korcsmára és szerezni. Vidékre 130 lej utánvéttel küldi.
2—2
pálinkára van bízva. Ez aztán elintézi. Utálatossá,
ellenszenvessé teszi, kivetkezteti az ital minden emberi mivoltukból ós megérjük azt, bogy mint a veszett
ku yákkal szemben, hatósági védelmet kell kérni a
A méz.
részegesek megfékezésére. — Hol vagyunk, hová ju
Mi a méz'/ A földkerekség legmegbecsülhetetlenebb
tottunk. Jtleez a faiura több gondot fordítani.
kincse, melyet a méhek küzdve, fáradva, önmagukat halálra
— Boteaatu igazgató u r beperel. A műit dolgozva hordanak össze és ragyogó kristály palotájukban
számunkban rövid hirt irtunk B'jtezatu Ioan mihaileni raktároznak el, hogy az emberiséget megajándékozzák a
igazgató-tanitóról. A történet tipikus, napjainkban di- világ legtáplálóbb eledelével, legkitűnőbb csemegéjével, legvatozó eseménytő: szólt. A hatalmas igazgató bead biztosabb gyógyszerével.
ványt Intézett a községi tanácshoz, amelyben kérte
A növények tulpezsdülő életerejének szülötte a virág.
Miklós Sándor községi titkárnak eibocBátását azoj a A földhöz kötött élőlények e legnemesebb részének kelyhécimen, bogy kitebbaégl ember, másodsorban pedig ben mélyen, hosszú folyósókkal és más akadályokkal van
azon a cimen, bogy a község titkára az ő feleséget védve a virágnak legeslegnemesebb nedve a nektár, mely
elszökésre Lujtogatta. Ennyit ír unk. Semmi eţyabet. az isteni bölcsesség iolytán állandóan termelődik és ha a
Erre felkereste szerkesztőségünket nevezett Igazgató földkerekség legszorgalmasabb munkásai, a vígan zümmögő
u*. Megerősítette előttünk ÍB, Baját tanítói szájából méhecskék azt nehezen dolgozva, küzdve a leglehetetlenebb
végig hallgathattuk dicső beadványának azon állításait, akadályokkal is, hihetetlenül apró parányokban össze nem
hogy a községi titkár a román á'lam ell^n do'gozott. gyűjtenék és a kristálytisztára kicsiszolt viaszkamrácskájukNo csak. DJ kifogásolta és tagadta, hogy a községi ban, a lépben mézzé nem érlelnék, teljesen kihasználatlanul
tanácBban szó lett volna családi dolgokrol, jelesen a veszne el a semmiségbe. Beporozzák, megtermékenyítik a
fiiesége ügyeiről. Ezért minket beparel. Eddig van. virágok tömegeit és ezen megtermékenyitésnek jutalma a
N9m Bzeretjttk fjleslegesen a bírósagot járni. E[p >n méz. A méheknek sok-sok millió virágot kell termelt nekezért, ha tévedtünk van annyi liszteuseg benniiak, tárjaiktól megfosztani, mig egy kg. mézet gyűjthetnek. Ninca
bogy beismerjük és elégtételt adjunk. De nem érijük, a földön még egy kincs, mit ilyen apró parányokból gyüjhogy egy igazgató-tanító inieliigtociaja csak addig tenének össze. Egy méh a hányszor megteszi életében az
érjen, bogy máról-ho nipra elfelejtse mindazt, amit utat lakásától a legelőre és vissza, ha megszakitáa nélkül
telt. Tehát omlékezletjük ez- u n helyen is az Igazgató mindig egy irányban repülne, a földet legnagyobb átmérőurat községi tanácsának 1935 évi május hó 25-én kelt jénél föltétlenül megkerülhetné.
7—36. azámu jegyzőkönyvere, amelyben szó szerint
A természet e csodálatos munkásai a nektárból átalaez áll: Nipirendan van BiteZatu I u n s. tanfelügyelő
ur kéréBe, amelyben keri M iiós tijndor titkárnak el- kított, már teljesen beért mézet finom viaszlemezekkel zárbocsátását, mert aa klBebbsegi is a társadalomban ják el. E légmentesen záró, leheletszerű viaszleplet éles
erkölcs nélküli. 8 -gédlanfelDgye ő ur*t illeti a szó, késsel lemetszük s e mézet a pergetőnek nevezett eszközmint közaégl tanácsost éa a kerásb n foglaltak kiegé- ben centrifugális erővel hajtjuk, kipergetjük a sejtekből. A
szítéseképpen előadja, ho. y éjpin ő volt, aki a község méz tehát semmiféle tisztátalan anyaggal nem érintkezhetik,
titkárját ezen állás elnyereaeben támogatta és most megtartja szűzi tisztaságát, finom zamatos izének összes
azzal fitetl vissza a titkár, hogy a sogódtanfslügyelő értékeit.
Mi, ehez a kristálytiszta, szűzi, illatos, aromás, értéur feleaégét intrlkákkal arra szorgalmazza, hogy ót
hagyja e. u „ atb. Hit igy néz ki Bjtezaiu ur jóvoltá- kes drága kincshez képest a mesterséges cukor, melyet étból egy községi tanács jegyzőkönyve. Mielóil biróság vágygerjesztőnek a legkevésbbé sem uevezhető hatalmas
elé menne Sagedtanfelügye.ő ur még egyazer gondolja gyárakban kétes tisztaságú munkások óriási nagy edényekmeg ki hibás azeri, hogy csaladi ügyek tanácsülésekbe ben kotyvasztanak, állati vérrel, oltott mésszel stb., tisztítanak ? Ez annyira tudatban van a müveit külföldön, hogy
a azután nyilvánosság elé kerüihetnek.
ott a méhészet állandó fejlődése dacára sem képesek az
— Tüzeset, ö*v. Kovács Antalné bancu-i lakós óriási keresletnek eleget tenni.
nyári BÜtője meggyúlt. A tüz átterjedi a lakóházra éB
A méz a jövő édesítőszere és minél jobban terjed a
porráégett a sűtóházzal együtt.
műveltség és a szükségszerű vágy visszatérni a természet— U j a b b i r r e d e n t a per. A cirtai csendőr- hez, annál inkább szükségünk van a méhekre. Igen ám I
őrmester Kovács létván éE Biró Antal Bandomioici Csakhogy egy nagy baj van. A tudomány azon tantételét,
legényeket letartóztatta, mert az ucc.tfcon .irredenta" hogy az emberi gépezet tütőanyaga a cukor és pedig a
nótákat énekeltek. A legényeket átadták az Ügyészség- szöllőcukor idextrosei és a gyümölcscukor (levulose) sietett
nek, akik felett gyorsított eljárással fognak ítélkezni. a hatalmas tőkével rendelkező gyáripar világgá kürtölni és
— Lopaa. Diák István suseni gazda istállójából azt saját céljaira felhasználni. A vegytanban járatlan közönség arra nem is gondolt, hogy B gyári uton előállított mesismeretlen tettesek két lovát ellopták.
terséges cukor nem azoncs a természetes cukorral, mivel
— Bioskazas. Kovács István cozmeni legény abban sem szöllőcukor, sem gyümölcscukor nincsen. Tartalma
bicskával sulyoísn összeszurkálta Bo'os Albert legény- kizárólagosan nádcukor, mely mint cukor, emészthetetlen.
Hogy emészthető legyen, szükséges, hogy a gyomorban vetársát.

Felfedeztek Amerikában

Méhészet.

gyileg átváltozzék, invertálódjék, vagyis a gyomornedv ha-

tása alatt két cukornemre', a szöllő és gyümölcscukorra
ÉRTESÍTÉS!
szétboutaBsék, hogy a véredények által felvehető legyen.
Tisztelettel értesítjük betéteseinket, bogy az
Következésképpen tehát a mesterséges cukor csak
első 2°l, ban megállapított részletet kifizetjük.
tüszer, de nem élelmicikk, mely fölöslegesen izgatja és kiMindazon betétesek tehát, akik 1934 áprilisfárasztja a beleket, szeriölött nagy munkát adva nekik az
óta ezen részletet még nem vették fel, napontaáltal, hogy átváltozhasson eredeti alkotó elemeire.
Ezzel szemben a méz kizárólag invert cukorból, azaz
8—12 óráig pénztárunknál felvehetik.
szöllő és gyümölcscukorból áll és igy közvetlenül, minden
ÁRUFORGALMI BANK FIÓKJA
átváltozás nélkül át megy a vérbe.
Merourea-Ciuc.
Mintha hallanám is az ellenvetést! A méz—méz, a
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cukor—enkor. Nem áll; mert a méz túlnyomó százalékban
cukor s kisebb alkatrészeiben különböző értékes anyagok,
mint fehérje, hamuzsir, ioszfor, músz, vas, stb. keveréke. A
cukor ellenben Bemmi, melynek vitamintartalma ugyancsak
semmi.
További ellenvetés I Hová cukor kell, ott nem haaználhatunk mézet, hová méz kell, ott nem felel meg a cukor.
Ez is tévedés kérem ; hiszen mennyivel finomabb aromája
van pl. a mézzel édesitett kávénak, teának. Van-e föUégesebb csemege, mint az illatoa, folyékony méz cseresznyével,
iöldi eperrel, málnával, áfonyával, vagy ribizkivel keverve.
Vagy nem finomabb, táplálóbb eledelek-e a mézes sütemények, mint a cukrász ipar agyon díszített, cukorral teleitatott remekmüvei?
Tagadhatatlan, régen eldöntött, a köztudatba át is ment
nagy igazság, hogy az ember a természet által nyújtott termékekkel való táplálkozásra van teremtve. Élelmiszereinket
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a föld állatai 4a növényei szolgáltatják, nem pedig a gyáripar. Az Isten minket gyomorral éa belekkel látott el, tehát nem élhetünk mesterséges készítményekkel.
Cim a Csiki L<po'c kindij tbun.
Egy összehasonlító laboratóriumban a tejnek vegyileg
m
;
X
megállapított alkotó anyagaiból mesterséges tejet készítetO
É-tcdiam a n. é. közönséget, hogy
tek. Két kísérleti egércsoport közül az egyiket természetes,
2
ferfldivat-zzabö műhelyemben ţ ţ
a másikat mütejjel táplálták. Rövid két hét alatt a természetes tejen élük meghíztak, a mesterségesen tartottak telkönyvnyomda, könyv , papír-, Iró- As
^
válialom a legjuiányosabb áron ţ ţ
jesen lesoványodva elpusztultak.
r a j cszerkerosksdss, k ö n y v k ö t i s z s t
Dr. Einrich Sweitzban sápadt, vérszegény, ideges váBratianu uooa 58
rosi gyermekekkel 200-aa csoportban, 4 hetes nyaraltatást
végzett kísérletképpen, a csoport telét mézes tejjel, másik
X
e'őii as szerinti kivit<;:b'.-u Úgyszintén í t
Szülők figyelmebe I
leiét cukros tejjel látva el. Kivétel nélkül gyorsabb gyóM
d
e d i c egryensaplKá,t
X
Az
Iskolai
i
r
kozdete
alkalmából
tisztelettel
van
szegyulási állapítottak meg a mézeseknél a cukrosokkal szembeu.
renosém a n. é. közönség és t, szülők szíves figyelmébe
H
mind-'n n^yiftgbnD raktáron tartok. J t
Hivatkozhatnék még számtalan példára, mely bizoajánlani ajonnan érkezett árokkal dúsan felszerelt,
Jt
Tisztelettel:
* >-+-»-M- H
nyítja a méz l'elsőbbségét a cukor fölött, de akit e kettő
meggyőzni uem tudott, annak falrahányt borsó a megdönt£
(SÁL
ÁRPÁD,
MERCUREA-CIUC
£
hetetlen érv is.
(1 rím ii KatoükuB gimnáziummal szambea) ţ ţ
Mindent összesűrítve egy kéréssel fordulok ifiképpen
• x x x x x x x x x i s i x x x x x x x x a
a gazdasszonyokhoz : Vezessék be háztartásukba mindennapi
Állandóm nigy raktár román és magyar tankönyvekben
használatra a mézet. Különösképpen az anyákat figyelmezlegjobb minőségit körzők, könyv- és tolltartók, Író- és
Egészen jó állapotban levő Cilinder és
tetem, hogy okosan cselekszenek, ha gyermekeiknek ösztönrajzszorek, kitűnő gyártmánya h'-godük, hegedUhurok,
szerű vágyát az édes dolgok iránt kizárólagosan csak mézbalk&ru (Singer) suszter gégék eladók.
hegedű-alkatrészek, festékek és lestciszerek, valamint
zel és gyümölccsel elégitik ki. Szörnyű hibát követ el minmindennemit iskolai felsze'eléal oikkekben.
G / ö n ö s űyöi>y G ísorghen^—Uyurgyószcntmiklós.
den szülő, ki gyermekének bomboccal vagy Unom cukorkáDus választékban kaphatók lrodaf-. lszerelésl
val kedveskedik. E tekintetben a különböző társadalmi oszcikkek, dlszlevélpaplrok, paplrklllönUgossétályok között külömbség nincsen; mert a közönséges szép
gek, disz- és ajándék müvek, román és mafestett bambucot vásáiol a boltból, a jobb anyagi viszogyar Kjusági iratok, Ízléses helybeli és műw
V
nyok között élő társadalmi osztály cukorkára adja pénzét,
vészi képeslapok, Irodalmi ás zenemüvek.
tt liatal ember az ifjú lány szivét ilyenfélével akarja magáa legegysserúbbtól a
hoz édesgetni s neki talán igaza is volna; mert hát nem
lugflaomabb kivitelig
Könyvnyomdámban
Könyvkötészetem
teheti meg, hogy egyik zsebéből előrántson egy mézes üveminden e szakmába vágó elvállalja mindennemű is
Bttlrea l e a a i l l i t c f t &t«kkal
f
get, másikból kávéskanalat és cukorédes szavakkal susogja:
munkák izléa a, oainoa ki- kolal, üzleti és más könyA
b e e a e r e • h e t ö k:
„méltóztassék parancsolni."
vitelben, j u t á n y o s árak vek Ízléses és olasó beköTessék tudomásul venni, hogy a méz az egyetlen ter• Nagy Q. Joszef asztalosnál, Zsögöd.
mellett a legrövidebb id£ tését éa azok tartósságát
mék az egész világon, mit kizárólagosan csak a méhek tudalatt késztlluek.
garantálja.
X Megfelelő biztosíték mellett részletfizetésre Is.
nak nyújtani nekünk s a hamisítás mégis napi rendeu van.
A kereskedelmi életben forgalomban lev9 méznek U0 százaJutányos arak!
Poutos kiszolgálás!
léka hamisitváuy, mely az egészségre szörnyen ártalmas. A
modern hamisitók képzett vegyészekkel dolgoznak a igy a
hamisítványokat nagyon nehéz látszatra megkülönböztetni
Hite3 könyvelő (cottabil autorizat) ela valódi méztől. A hamisítványoktól csak ugy menekülhe- Róm. irat. egyházmegyei tanac* által kiválasztott
válUlja nagyobb cégek mérleg készitünk meg, ha közvetlenül megbízható méhésztől vásárolunk,
szövet, a róm kat. gimnáziumok tanulói részére
vagy olyan kereskedőtől szerezzük be szükségletünket, ki
egyenruháknak megrendelhető Karácsony János- tesét és esetleg könyvelését és levegaranciát nyújt árujának eredete felől.
nál, Mer curea Ciuc.
í—s lezésés, román, német, magyar nyelA csiki lakosság helyzete e tekintetben a legkönnyebb
ven. Cim a kiadóban.
és legkényelmesebb, mivel a világhírű csiki havasi mézet,
a földkerekség összes mézeiuek királyát készen helyben
kaphassa meg. Nem eltogultság ez kérem, vagy nagyképű
valótlan állítás ; mert tudui kell és illene is tudni minden
U GŐZ MOSÓ ÉS V E 6 Y Ti<zt;! ;ttil éri.iit m a n. é. fcözön-táCsíkban lakó, vagy itt született emberi élőlénynek, hogy az
TISZTÍTÓ INTÉZET
got, hogy 1935 maju-i 1 ea m ^ n y i l t
1'JlU-iki párisi világkiállításon végérvényesen megállapítást
9ztkképzd'.t vezetÓ9 mailett vállal Ingek és gallérokon
nyelt, hogy a földkerekség legtápdusabb, legízletesebb méze
klvttl a mai kor Igényeinek m^gfelolőeu, vogyl aton
Csik vármegyében terem. Ennek dacára akadnak olyan beképzelt téluiüveltek, kik látva a kriatálytiszta aranysárga haCsíkszereda, I. Q. Duo a- uooa 110. szám
n ő i - és f é r f i r u h á k ,
vasi mézet, affektálva hivatkoznak az itteni, ottani vagy
A legújabb divat szerint, a legmértiágumikabátok, paplanok
tudom is hol előállított, mondjuk akácmézre. Tudatlanságukelieho árak mmú-ti, kittiaő ezabaau és
kért szégyenkezhetünk mindnyájan, különösen ezen évben,
W" tisztitásat
le^-iUő szaioc-muuk a Kidolgozásáéi kémikor köztudomás szerint az akác mindeuütt elfagyott s
szítem garancia melieit a iegujabb
va'a-niot «lbontás nÁlkilll festését, azonnal éa jnt&oyoa
mégis akácmézet termeltek ott is, hol egyetleu akácfa sem
divatú öiiönyókut, sportruházat, Frenárban — teljes m^gelége léa-e.
virit.
cicont, Kaglnn tovaibj sm-jking-zsakett
A t. közöjség bizalmán és pá-tfogását tisztalett.1 kéri:
Hogy méz és méz nem miudegy, annak bebizonyítáés fra'-tk öltönyöket a IcgKivuiobb ba.iSZABÓ LÁSZLÓ
sára rendeztük meg a méhésznspot augusztus hó 11-én. —
ba-mal. Keresse fei c-s meggyőződheti
vegytlsatitó és keim festő, Herourea-Ciuo,
Kik jelen voltak és lálták kiállítva aranysárga kincsünket,
Balev. Ferdinend 62.
15
CROITORIE LA. PRIMUL RANG
hó fehér, csaknem átlátszó lép,;s mézeinket, ha soha Bem
voltak nié/.fogyasztók, akkor is gusztust kaptak a gyönyöK e r e s z t e s Kálmán.
rűen és elrendezett tárgyak szemlélete közben.
Férfi ós egysnruha stabiszat tániUiat vállalom.
Egy aiigha9zná:t „PhöQix"-gyartmányu
A Csikvármegyei Méhész Egyesület áldozatot hozott
Haromfals különböiő beosztások. 17-.6
gyermekkocsi eladó. Cim megtudhaa ni'íliésznap érdekében. Mulatsággal is összekötötte azért,
mert tudta, hogy vonzóbb a szórakozás, mint a komoly láttó a kiadóhivatalban.
2-)
ványosság. Tisztában volt azzal is, hogy pl a kozmetikai
vívmányokat tehette volna megszemlélés tárgyává, az egész Arinhnnnlf bármiben tétf>!b o, a logo'cióbhaa kap
telep szűknek bizonyult volua a látogatók számára, mig igy... f\UUUUIIUI\ hstók. Ci:a a Vakár könyvliercstediBbrn.
*
Pedig ideje volna, hogy végre-valahára foglalkozzunk
«
komolyukban is.
*
A mi ifjuságunk korában könnyebb volt az élet, mint
ALTALÁNOS UTBAIGAZITASI INGATJ
C i i k i / e r . d ' i , 1935 a u g u s z ' m hó.
napjainkban és ha fordultak is elő kilengések, miutha töbti
LAN ÉS ÁRUFORGALMI IRODA
^
«
bet törődtünk volna életbevágó témákkal, mint a mai. —
Nagyságos Asszonyom!
No de bát akkor valami egyéb is mozgalta az emberiség
H 1935 4v Január I én működését ujiól maakeidette
életét, nemcsak kizárólagosan a testkulliisz.
K u . o u van - z i j r e o o s é m s z i v s s t n d o m t a A . r a
P l u á l l a l Í Q aaámadaaok l e i i t j u t t , ellenőr- U»
Blénessy Károly.
iva'lások j j
hozer, h>gy f é r f i - k a l a p ü z l e t e m e t
t i v a l l a l j a zéaet,
Zéset, morlegek, a l j b <va'lások
elkasíitssét a tör,-e-yea elóirazok szerint.
• a
NŐI-KALAP- SZALONminden megblaását azonnal teljeatti,
tt Vidéklek
Szerkesztői üzenetek.
niadeu ügyben eljár. Jogi ügyekben ügyvéna! t ő . i ' . c U . m kl, ahol á l l a n d ó a n a k & u t o ' s ó
K
dünk
áll a megbízok rendelxozteére. i O „G " B*igérl rauikésságát szívesen foradju''. A
d i v a t s z e r i n t készült ir.odu.lfk, t t;.r:ok r a t t á r o o ,
gözvetitjük
házak, v.llák, telkek, maaögazdaaág
lapoí ci'ja're m?eiodito'tuV.
i g t n n a g y válanztél-b n.
birtokok vételit, elalásat vagy bérletet

írógépek, Pénzszekrények eladók. •XXXXXXXXXI:I XXXXXXXXB
2 S z ü l ő k figyelmébe l g
VÁKÁR, CSÍKSZEREDA

â iskolai egyenruhák készítését g

könyv-, írószer-, tan- és
rajzszerkereskedésemet

Háló, ebédlő és iroda berendezések

I

I

•

I

A közönség figyelmébeIII

„GliORIA

Keresztes Kálmán uriszabósága

A

„ M U N K A " ?

•

!

1

N ; y ö r c m "mrc> w o l g ü r u i , h-t tri;.il r. vét
ki'tcvz-itN'-g n
ül, szol-. m»gt;l>!nt<-Pc
st
hoüzam b e ^ r a d a i mé tóztatna.

É H T K S I T É S !

ÁtalH'iUásoka*. sz^p d l v a ' o s ktvltelb n ig n
0 cso n r b « n vállaló*.

Csíkszeredán, a Bratianu-u. 25. sz. alatt
U.J S Z Í J C S - Ü Z L E T

A m i d ő n H z k e s p i r i f o g v á t kóron*, m .r dt im nb. i-zo (ţiia'.Kra ő r ö m m e l k é s z e n

NYÍLT,

hol a szűcs szakmába vágó mindennemű munkák garancia mellett, szakszerű kivitelben készülnek.
ELV: Versenyképes áron, pontos kiszolgálásban részesíteni a t. közönséget.

£

ő Se. ©sefe IstTáa»
H

*

1

I

Calea Scefan-:el-Mare 2:. szán, földszint.

I

*
Töltö-tollak javítását és tisztítását
vállalja a Vakar üzlet.

•
KALAPKIRÁLY
K e r e s e k m e g v e t e l r e régi erdélyi
K váló t i s z t e l e t t e l

I

M.-Ciuc, S t r a d a Br iti.-nii 4 0

Szakácskönyvet.

Cim a kiadóhivatalban.

1 HEGEDUORAKAT

Könyvkötészeti munkákat
Egy teljesen uj szövőszék és két uj
szekrény eladó. Oim a kiadóban.

a legszebb és legtartósabb
kivitelben a legjutr.nyosabb
arak mellett eszközöl a

R a k o t t b u r o i á s o k szakszerűen éz olosón.
Cim a kiadóhivatalban

V á k á r ü z l e t , Csíkszereda.
naivii*

váthM

ewjţiaeît4MaB,

oonservatorinmi módszer
szerint, j u t á n y o s á n a d :
S P R E N O Z
G I Z I .
Csíkszereda
Str. Cap. Vulovlol (Hargita-nooa) 98.

