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A „Gsiki Lapok" ezerötszáz lejes és egyezer lejes pályadija. 
As utóbbi időben a székely bicska egyre kérlelhetetlenebb pusilil&st vág sorainkban. 

Hova tovább közÖB ügy lett népünknek ez as annyi tragédiát okozó verekedő, egymást 
pusztító hajlama. 

El kell ismerni, hogy ennek a népnek vezetői, papjai, tanítói és maga a székely 
ifjúságnak  józanabb gondolkozású rétege szívvel, lélekkel hozzálátott a veszedelem elhárítá-
sához. Dicséretreméltó példáit látjuk annak BE együttérzésnek, annak ac zgédátnak, amely 
a székely bicska Fgymáat pusztító munkájával szemben megnyilvánult. 

Azonban azt látjuk, hogy hiába minden intelem, minden szép szó. Az okos, bö.'cs 
tanácsok elhangzanak. A bicska pedig hétről-hétre tovább szedi áldozatait. 

A bajok tehát mélyebben fekvóbb  kell legyenek annál semhogy máról holnapra javuláBt 
lehetne várni. A veszély gyökere ugy látszik mélyebben fekszik  semhogy azt felszínes  és 
átmeneti intézkedésekkel ki lehetne irtani. 

A mult számunkban beszámoltunk arról, hogy Cozmeni kősaégbeii gyermekek az erdőn, 
pásztorkodás közben játékból addig kínozták egyik kisebb társukat, amig azon halálos 
sérüléseket okoztak. 

Bbböl a szomorú esetből fakadt  az a gondolatunk, hogy a népünk elvadult hajlamainak 
megjavítására irányuló munkának vissza kell nyúlnia egészen a gyermek lelkéhez. Ott kell 
megfogni,  ott kell kezdeni a nevelő munkát a gyermek leikénél, amely már játékaiban, 
BzokásaibaD, ellenőrzés, irányítás nélkül való szórakozásaiban telik meg kegyetlenségre, 
durvaságra való hajlammal. 

Az a gyermek, akinek lelkét ai állatokkal való jó bánásmódra nevelik, játékaiból a 
szépnek, a nemesnek, a lovagiasságnak, a könyörülelnek, a szeretetnek, a gyengédségnek 
érzését szívja magába, as soha nem fog  bicskát emelni egymásra. Az ilyen körülmények 
kőzött felnevelt  ember megbecsüli családját, hasznos tagja less a társadalomnak B javára 
lese aB emberiségnek. Mentesítve lesz minden olyan rosBZ tulajdonságtól, amely annyi szégyent 
és gyászt hozott erre az egyébként olyan életrevaló és aok értékkel rendelkező székely népre. 

Altalános tapasztalati tény, hogy azok a népek, azok as emberek, amelyek jól bánnak 
állataikkal, jól bánnak embertársaikkal, családjaikkal is. Akit áilalok Bíetvidéee, a gyen-
gébbnek, a nyomorultnak a fájdalma  meg nem hat, abban előbb u'ébb kifejlődik  más ember 
szenvedésének, épségének, életének oly fokú  megvetése és lebecsülése, hogy annak keiében 
a bicska és a fejsze  a legtermészetesebb elintézési módnak lépnek fciő. 

Elgondolásunk tehát az, hogy a gyermek leikénél kell elkezdeni a nagy nunkát. 
Vármegyeszerte, vidékenként csoportosítva öBBse kell gyűjteni azokat a gyermekjáték 

szokásokat, szórakozásokat, amelyek alkalmasak aria, hogy elduiviuák a zttDge gyermek 
lelket és egész életére elhatározó erővel megpecsételjek a sorsát minden durvaságnak, 
kegyetlenségnek a befogadására. 

A Csiki  Lapok kél  pályadijat  tüz ki. Ezerötszáz  lejjel  jutalmazza  az első  dijat 
érdemlő  adatgyűjtést  és  ezer lejjel  a másodikat. 

Kgyszerü adatgyűjtést kérünk, amely lendsserbe fogja  vidékenként a lélek kiformá-
lására ártalmas és káros gyermekjátékokat. 

Gyűjtessenek Össze mindazok a gyermekjátékok és szokások, amelyek alkalmasok 
arra, hogy a lelket eldurvítsák, szenvedések iránt érzéketlenné tegyék vagy szadizmust 
fejlesszenek  a lélekben. GyOjisük össze felnőtteknek,  elöljáróknak mindazon iossz szokásait 
és rossz példaadásait, amelyek alkalmaeok hasonló hatáEok kiváltására. Továbbá minden 
olyan tényt és adatot, amelyet az illető pályázó ebből a szempontból fontosnak  tart. 

Pályázaton kivül is kérjük mindazokat, akik est as ügyet fontosnak,  est az elindulást 
hasznot ígérőnek tartják, hogy jegyezzék fel  és bocsássák rendelkezésünkre idevágó adataikat 
és megfigyeléseiket 

A Csiki Lapok as adat-gyűjteményt sajátjának tekinti éB ast csupán a nevelés szol-
gálatában használja fel. 

Felhívjuk a papságunk a népnevelésnek és minden e nép sorsa iránt érdeklődő 
figyelmét  erre as útkereső elindulásunkra, amelynek egyetlen célja megtalálni a bicska ellen 
való hathatós védekezésnek helyes kiindulási alapját. 

A pályamunkákat jeligével vagy névvel lehet a „Csiki Lipok" szerkesztőségéhez 
eljuttatni, ahol külön bizottság fogja  elbírálni azokat. Ugyanezen bizottságnak feladata  lesz 
a rendelkezésre álló adatokat as arra legilletékesebb helyen felajánlani  és as adatokat 
bekapcsolni abba a programszerű, rendszeres nevelő munkába, amely Isten segítségével meg 
fogja  találni ast a módot, amellyel a minden ssép iránt fogékony  ssékeiy lelket ismét vissza 
lehet adni a közös jónak előmozdítására. Hisssük, hogy esen as uton elindulva, a székely 
gyermek lelkének tervsserü nevelésével megtaláljuk a bicska pusstitásának egyik leküz-
dési lehetőségét. 

A csiki gyermekjátékok ÓB szokások adatgyűjtésére hirdetett pályázati határidónk 
1937 január 1. 

A ciuc-vármegyei Munkakamara intézkedései a régi iparengedélyek, munka-
könyvek kicserélése ügyében. 

A Munkakamara kirendeltsége es uton ÍB közli, 
hogy a régi Iparengedélyeknek, munkakönyveknek stb. 

A Munkaügyi minisztérium elkészült an uj ipar-
törvény végrehajtási utasításával. B szerint mindazok, 
akiknek igazolványuk (képesítéshez kötött iparről és 
nem kereskedésről van sző) munkakönyvük, mester-
könyvük vagy akármilyen más igazolványok van, 
amelyet 1936 április 30 Ika előtti törvények Bserlnt 
állítottak kl, hitelesek  legkésőbb  1936 október  30 ig 
mint legutolsó  határidőig  beoserélét  végett  letétbe 
helyezni az illetékes  Munkakaaaráknil.  Cluc-vár-
megye Iparossága és Iparossegédel az es iránti kérvé 
nyeket a Munkakamara mercurea-cincl kirendeltségé-
hez kell benyújtsák. 

átcserélés! munkálatai egységes tipnsn kérvények utján 
történik, amelyeket a Munkakamara hivatala bocBájt 
aa érdekeltek rendelkezésére. 

Az átcserélés iránti kérvényhez csatolandó eredeti-
ben a régi Iparengedély vagy munkakönyv, a Munkás-
biztositónál lefizetett  60 lej igazolása, hatésági blzo 
nyltvány, amely igazolja aa illető nevét, lakhelyét, 
cialádl állapotát, vallását, faji  eredetét, születése helyét 
és Idejét, kél drb 6/9-es tiszta fénykép  fehér  alapon, 

kérvényre 8+1 lej bélyeg és 14+2 lej bélyeg a 
kérvény u.án kiállitaedó Igazolványra. 

Minden  iparigazolványt  elsősorban 
mesterkőnyvre  kell becserélni. 

A fenti  eljáráB szerint benyújtott iparengedélyek 
helyébe meaterkönyveket állítanak ki. Ezen mester-
könyvek alapján kell azután kérje minden kisiparos 
ujjólag as iparengedély kiállítását. Ezen kérvények Is 
a mercurea-ciuc-1 Muakakamaráboz nyújtandók be. A 
kéréshez mallékelnl kell a mesterkönyvet, a megyei 
főorvosi  hivatal működési engedélyét, a Betegsegélyső 
pénztárhoz befizetett  200 lej Igazolását ÉB 2 darab 
fényképét. 

Rividen összefogva  egy Iparengedéllyel biró kis-
iparos először benyújtja mesterkönyvre való becserélés 
vegeit a régi iparengedélyét B amikor mesterkönyvet 
kapott, akkor a fent  Ismertetett eljárással megszerzi 
ismét az egéaz országra egységesen bevezetett uj lpar-
engedelyét. 

A segédek régi munkakönyvei szintén kicserélés 
alá kerülnek, de azok helyébe csak azon eBetben állít-
ható kl Iparengedély váltására ]ogo«itő mesterkönyv 
ha 10 évi gyakorlatot tudnak kimutatni vagy ha leg-
alább 6 évig megfelelő  gyári osztályt vezettek vala-
mely kepesitóshez kötött iparágban. Ha ezt nem tudják 
Igazoini, akkor munkakönyveik csak egyszerű segéd-
könyvekre cserélhetők be s majd később az alább 
ismertetendő eljárással kérhetik nj masterkönyr ki-
állítását 

Uj  mesterkönyvek  kiállítása. 
Uj meBterkönyvekhez joguk van: 1. Aa állam 

által eliBmert diplomás mérnököknek, építészeknek és 
felsőbb  ipariBkolásoknak. Segédeknek, akik a tanonc-
idejtlkön kivül 3 évi segéd gyakorlatot igazolnak. Ezek-
nek a kérvényeikhez mellékeinlök kell aa Igazoló Iratai-
kat és a Betegsegélyző 600 lejes nyugtáját. 

Uj  munkakönyvek  kiállítása. 
Felszabadulandó segédek részére munkakönyvet 

állitanak kl, amellyel három évi gyakorlatot kell Bse-
rezni, hogy az meBterkönyvre átváltható legyen. Ez a 
könyv megszerezhető a tanonc.dőnek és tanonciskola 
végzésének igazolásával. Ht hiányzik a tanonciskola 
akkor a tanonc külön vizsga alapján juthat csak segéd-
könyvhöz. Ezen könyvek kiáll.tasakor a Betegsegélyző 
részére 300 lej fizetendő. 

A rendelkezések tehát két réBzből állanak. Egyik 
vonatkozik a régi Iparengedélyeknek és munkakönyvek-
nek átcserélésére. Az ez iránti kéréseket tehát 1936 
évi október 30-ig kell benyújtani. A törvény szigorúan 
hangsúlyozza, hogy mindazok, akik ezldeig nem tesz-
nek eleget ezirányu kötelezettségeiknek, minden jogu-
kat elveszítik. — Második rész vonatkozik aa uj Ipar-
engedélyeknek, uj segéd- és mesterkönyveknek a ki-
állítására. 

Minden e munkálatokkal kapcsolatos kérvény 
mintákat, amelyek szintén egységes tipnsuak valamint 
részleteB felvilágosítással  szolgál a Munkakamara mer-
curea-cluc-1 kirendeltsége. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A nemzeti szooiálista  párt nürnbergi  kongresz-

szusa most folyik.  Minket a kongresszus annyiban ér-
dekel közelebbről, hogy arra több román jobboldali 
vezető poiltikui la kiutazott. A nemzeti keresztény 
párt réBzeről Goga Ostavian járt kint, kl visszatérése 
után a Curentui-ban közölte Hitlerrel folytatott  meg-
beszéléseinek egy részét. A Curentul cikkét átvette a 
nemzeti szociáliaták hivatalos lapja, a Vólklscher Beo-
bachter is, de annak revlzióelleneB kitételeit kihagyta. 
Az igy átfordított  cikk kinos meglepetésként hatott 
Bucureşti jobboldali köreiben és egyes jobboldali poli-
tikusok már ls bizalmatlanságot Bzavaatak Német-
országnak és elhamarkodottnak minősítik Goga tárgya-
lásait. A nürnbergi kongresszusra különben Manollescu 
Mihály volt miniszter ls kiutazott. 

Franciaországban  újra terjed a sztrájkhullám. 
A munkás pártok a Franciaországnak a spanyolországi 
népfronti  kormány melletti beavatkozását sürgetik és 
szimpátia-sztrájkot rendeltek el e célbél. Eddig több, 
mint százezer munkás sztrájkol. 

Jamandi  kultuszminiszter meg akarja szüntetni 
a papok politizálását. A pátriárkával karöltve terve-
zetet akar kidolgozni aa egyházi életnek a napi poli-
tikától való elválasztására és meg akarja szüntetni azt 
az állapotot, hogy egyeB egyházi személyek az oltárt 
politikai szószékké alakítsák át. Ugyancsak kiterjedne 
ez a tervezet egyházi személyek világiakkal való pörös 
ügyeinek rendezésére, mert a mlnisster Bzerint aa Ilyen 
pörSk ártanak az egynáa tekintélyének. 
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A spanyol fronton  váltóié Biereccsévei folyik 
a harc. Egyik helyen a felkelik  érnek el eredménye-
ket, mig másutt a kormánypárti milíciák könyvelhet-
nek el jelentősebb sikereket. A felkelők  erősen készül-
nek Ban-Bebastlan ostromára, mig a kormány téli 
háborúra igyekszik berendezkedni, ami arra enged 
kővetkeitetnl, hogy a spanyol belháború még hosstu 
Ideig vesiéllyel fenyegeti  Európa békéjét. 

Bulgáriában  sslntén aavaros a helyset. Mint 
mindenütt, ugy ott 1b a jobboldal erőszakosan igyek-
Bsik a hatalomhos jutni. Az utóbbi napokban a rendőr-
ség siámos letartóztatást eszközölt, meri az a véle-
mény alakult kl, bogy a szélsőjobboldali Czankoff 
csoport fagyveres  ÖBSiesküvést tervez és ezért nagy-
arányú fegy  verretd élést tett külföldön. 

Két  portugál  hadihajó  legénysége fellázadt  a 
spanyol események hatása alatt. A legénység a hajók-
kal Valenciába akart hajózni, bogy felajánlja  szolgá-
latait a Bpanyol népfronti  kormánynak. A lázadást a 
portugál hatóságok Idejében észrevették éB a parti 
ütegek segítségével le Is verték. 

Sztojadinovics  jugoszláv miniszterelnök éB kűlügy-
mlnlsster szeptember 8 án este Romániába érkezett 
A jugoszláv miniszterelnök megbeszéléseket folytatott 
Tatarescu miniszterelnökkel a pozsonyi Kisantant érte-
kezlet ügyében. SztoJadlnovlcB szeptember hó 11 én 
ntazott tovább Pozsonyba AntoneBcu külügyminiszter 
társaságában. 

A vörös hadsereg  hadgyakorlatai  Minszk kör-
nyékén megkezdődtek. A nagyszabású hadgyakorlato-
kon részt veBznek BZ összes orosz hadtestparancsnokok 
valamint an angol, francia  éB cseh katonai szakértők 1b. 

A közoktatásügyi  államtitkár  át akarja szer-
vezni az egyetemeket. Az átszervezés lényege az lenne, 
hogy a napi politikát aa egyetemi életből kizárnák éB 
felügyeleti  jogot blztoaitanának an államnak az egye-
temek beléletébe. 

Fogjunk hozzá már a „gátkötés' -hez!! 
(Második köllemány.) 

Mindan szégyenünkre váló és ostorozandó bünttok-
nek — s igy a bicakâzâsnak is 1 — kitenyésztő meleg-
ágya a részegessóg. 

Ha a bicskázással szemben védekezni akarunk 
(pedig nem védekezni: öngyilkossággal volna határos 1) 
akkor „gátat* kell kötnünk az lszákosság szennyes 
árja ellen. 

B gátkötó munkában részt  kell  vennie minden 
még józanul gondolkozó, tisztán láté és fajáért  érző 
Bzékelynek, akit az isten különös kegyelme népe fölé 
emelt, hogy annak irányilója, tanácsadója, nevelője, 
„pásztora* legyen. 

Ne feledjük  : „A pásztor felelős  a nyájáért!'... 
Részt kell  kérnie  e gátkötésből minden — az 

ország érdekelt Bzivén viselő — románnak Is, akit a 
sorsa közénk sodort, hogy Itt Bzolg&lja hazáját... 

Da kőtelet  részt  venni e nu lkában mindan 
hatósági személy ls, akit őfelsége  a K rály és az or-
szág bizalma — a szent és sérthetetlen törvények 
végrehajtására — közénk küldött... 
E gátkötésre törvényes alapot nyújt és abban segít-
ségünkre szolgál a Monitor Oficial  1932. áprl'ls 22-lki 
számában kihirdetett szesz törvény,  melynek külön 
fejezete  foglalkozik  aa iszákosság  elleni  védekezés 
módozataival. 

A törvény megazlvlelendően üdvös — és szigorú 
végrehajtásra váró — rendelkezései a következők: 

Art. 206. As italmérők nem árulhatnak szeszes 
italokat (ott helyben való elfogyasztásra)  a 18 éven 
aluli fiitalságnak  ; a már részeg embereknek és azok-
nak, akik a részegesek névjegyzékébe fel  vannak véve. 
Bem részeg férfit,  aem részeg nőt nem szabad fogad-
nlok a kimérésükben. 

A korcsmárosok és as ő alkalmazottjaik kötele-
sek megfékezni  minden klcBapongót. Szükség esetén 
a karhatalomhoz fordulhatnak  Bbgi'ségért, amelyik kö-
teles azonnal közbelépni a rend helyreállítása végett. 

A korcsmárost a törvény nem vesti védalmóbe, 
ha annak rendelkezései ellen 1B méri BZ Italokat, még 
abban aa esetben sem, ha életveszélyes fenygetóB, 
vagy támadás érné 1b a fogyasztók  részéről. 

A szeszes Ital kimérő köteles a közbiztonsági 
(rendőrségi, csendőrségi) ÉB közigazgatási hatóságokat 
azonnal értesíteni, hogy azok a bűnösök kihágásairól 
jegyzőkönyvet vegyenek fel. 

Ha a hatéságok részeg emberi találnak a korcs-
mában, akkor a korcsmáros azonnal megbüntetendő, 
ba ő Idejében nem tett panaszt az illetékeseknél a 
törvény ellen vétő réssegeBkedő eltávolítása céljából. 

E rendelkezések ellen vétő korcsmárosok bünte-
tése 200—2000 lel. 

Hasonlóképpen azoknak a rendőrségi vagy köz-
igazgatási közegeknek is, akik nem veszik fel  azonnal 
a kihágás! jegysőköny vet, a fegyelmi  büntetésük összege 
200-1000 lel. 

Art. 207. Bárki, akli részegen az uccán, vagy 
nyilvános helyeken ordítozva találnak, vaiy más rend-
zavarást követ el: 10O-5CO iejlg terjedő büntetést 
kap, mely büntetés — ugyanazon évben való ismét-
lődés esetén — megkétszereződik. Ojabb visszaesés 
esetén a pénzbüntetésen kívül három napi elzárás ls 
jár. A bezárással egy Időben a biréság azt ÍB elrendeli, 
hogy a visszaeső bűnös nevét a részegesek  névjegy-
zékébe  felvegyék  s azt a helybeli és szomszéd köz-
ségek községházain közszemlére kllegyék. 

fist  a jegyzéket a község minden korcsmájában 
ia kifüggesztik.  A kimutatásban szereplők részére 

egyetlen kimérés tem edhat italt. A faluból  való el-
költözés esetén, a távozó részeges u'án, a kimutatást 
is elküldik azon község elöljáróságához, ahová ai ilietó 
távozott. 

Ha a jegyzékben szereplő egyén az egymás után 
kővetkező bét év leforgása  a'att sem volt résiegesség 
miatt njra büntetve, akkorja községi tanács előterjesz-
tésére a járásbiró elrendeli a jegyzékből való törlését 
Ht a törlés után Ismét részegeskedik, akkor újra rá 
kerül a kimutatásra s véglegesen ntt is marad. — A 
rószegeBt a választók névjegyzékéből  ls lörilk. 

A részeges ember — elzárás éa a részegesek 
névjegyzékébe való bejegyzta végett — a járásbíró-
ságnak adandó át, amelyik 3 nf  p alatt köteles Ítéletet 
hozni ellene. EJ ellen 30 napon belül lehet felebbezni 
a törvényszékhez, melynek az ítélete végérvényes. 

Az a közigazgatási és rendőrségi tisztviselő, aki 
a klhágásl jegyzőkönyvben vissznélés szerűen (in mod 
abuslv) veszi fel  a dolgot, az 1000—6000 lei fegyelmi 
bűntetest kap. (Tehát olcBÓn ctm lehet szépítgetni a 
más részegeBkedését I) 

Art 208. A fa'uil  községek bírói, a városi köz-
aégek komiszárja!, közigazgatási felügyelők,  a monopo' 
ügynökei, a fö  dmlvelesi min. megbízottai, sző'észbti 
igazgatók, pérzügjl felügyelők  ós helyetteseit, vár 
megyei főorvosok,  járá-i éB községi ortosok, szolga-
bírók' pénzügyi elienórök, rendőrségi 'közegek és a 
helyi mérséklő  bizottság  tápjai fel  vannak jogosítva, 
hogy magá'lapitBák a 206 — 207. artiiiu'usok ellen 
vétőket s erről jegyzőkönyvet vgvenek fel,  melyet 
kötelesek az Illetékes járásbírósághoz küldeni. 

Azokat a ft'uii  bírókat, akik hasonló bürciel»k-
ményekről tudaak, d=< azokat elsimítani akarván, nem 
jelentik : a főUpán  100—600 lel büntetéssel 6ujtja. 

Art. 209. E törvény életbeléptével minden köz-
ségben egy mérséklő  bizottság  (comitet de teirpi-
ranta) alakltatdi, melynek t>gjal falusi  község»kben 
a biró, a pip, a tanító és 2 lrni-olva?nI tud\ jó er-
kölcsű. községi polgár, akik a faluban  számottevőbbek. 

Es a bizottság a vAro<<o\ban a városi tanács 
Ukü'd ittjébő!, a közoktatás és ezémségU»yi minlBZ 
terlumok egy-ţy képviselőjétől és 3 jóerkö csü vároti 
polgárból áll. 

Ezeket a mérséklő bizottságokat egy vármegyei 
fibizottBág  vezeti és Irányítja, melynek t*gjal a főis-
pán, a vármegyei főorvos  és a jótékonysági egyesüle-
tek egy képviselője. 

A kivetett és felhajtott  büntetések összegei az 
illetékes iskolaszékek pénztáraiba fii  eter dók. 

* • 
* 

Ime. a törvéry már több, mint négy hosBzu esz-
tendeje várja, hogy pártatlanul szolgálhassa azt a Bzent 
célt, amelyre ÓfelBége  a K rály és a Nemzet akarata 
állította, annak az országnak az érd ikébep, ame'yik 
nagy jövőre van hivatva és azoknak a n^pîknek a 
javáért, akik e hazában egymásra vannak utalva... 

De a legúdvösebb  törvény is — ismétlem — 
csak irott  malaszt  marad,  ha annak — a nemzet 
szent akaratát  megillető  — szigorúsággal  való 
végrehajtásában  kéz  a kézbe  nem fog  — s össze 
nem munkál... 

Épp n azért az illetékes hatóságok jóindulatu 
figyelmét  felhívjuk  e BzenteBÍtett törvényre B kérjük — 
nagyon kérjük! — hopy annak kellő Bzigorral végre-
hajtandó alkalmazása a,tal a vad Indalatok elleni .gát-
kötéa* legérdemibb munkáját vállalják. 

Hogy az ő támogatásukra a társadalom arra 
hivatottjai mit kell vállalj mak — éa fognak  is vállalni I 
arról talán egy másik alkalommal I 

G. S. 

Agyonnevelt ifjúság. 
Fu cia, di Igy lehet elnevezni ezt a mai Ifjúsá-

got. Ezerfale  módozatot próbálnak kl az ifjúság  neve-
lésében bivatátos és nem hivatásos fórumok  — és a 
szaklapok eokasága foglalkozik  ezzel a kérdéssel. Ne-
velik, tanítják ezt az ifjúságot  és mégis hovatovább 
neveletlenebb leBz. 

A napokban egy bukaresti lsp tett összehasonlí-
tást as o'lmpiaez és éB a braeovl c3erkéEztalálkozó 
között, természetesen aa utóbbi javára. A cikkíró 
*zerint aa olimpia sz a barbár állati erő, a vadság kl-
domborltáBát mozdítja elő, mig a cserkésztalálkozó a 
kultura, a Bzeretet, as egymás megértése jegyében 
történik. H it ez igaz. Az utóbbi esetben. Az olimpiai 
játékokra vonatkozólag aionban nem értünk egyet a 
cikkíróval. Uaerlnlünk a s-potinak Is van olyan nevelő 
és egjmás bfcaülésére  vezető haló ereje, mint bár-
melyik más neveléBl Irányzatnak. Az olimpiai játék 
pedig a legkézzelfoghatóbb  propagáló eszköze az egyes 
nemzetek értékelnek. M rt nem tudjuk elképzelni, bogy 
a leggyülöltebb eller félben  1B ne ébreFztene tiszteletei 
és csodálatot az eróteljesltmény fölénye.  Ezek a játé-
kok minden gyűlölettől mentben zajlanak le, an egéBz 
világ fóruma  előtt, ahol a kijátszásnak, megkárosítás-
nak éB más, gyöiöletet e'ő!d-~ző fogásoknak  semmi 
szerep nem jut. Igy meg kell lennie a megfelelő  nevelő 
haláluknak ls De n»m cé unk itt efelől  polemizálni, 
csupán rá akarunk mutatni arra, hogy a hibát mm itt 
kell kereszl. Az ifjúság  nevelésében másutt van a hiba. 
Talán fpp'n  a túlságos nevelésben kereshetjük sz okot. 

A hátoru u'ánl évtizedekben valóságos nevelési 
roham vett erőt az emberiségen. Iskolában és Iskolán 
kivül elméletileg ÓB gyakorlatilag, egyénileg és kollek-
tlve, nemzetiesen és nemzetközileg, ezerféle  módon 
nevelték ezt aa ifjúságot  szípre, jóra, szeretetre. Is-
kolai egyesületek, legényegyletek, sportegyletek, cser-
káBz csapatok éB a nevelésügyi tzakltpok éa kormány-

rendeletek Idevonatkozó paragrafusai  Szerint képezték 
és oktatták ezt az ifjúságot  egészen mostanáig. S tz 
eredmény mi lett ? Az Így ngyonnevelt ifjúság  kikerült 
an életbe és rácáfolt  minden nevelési módezerre. Ez 
az Ifjúság  először tatárjárást rendezett saját hazája 
városaiban, boţy kirabolja, tönkretegye embertársainak 
tu'turértékelt és vedállati kegyetlenséggel kinozla meg 
embertársait. Azután felcserélte  a cserkészicget a kü-
lönböző Fzlnű, zöM és barna, fekete  és kék ingekkel 
és lelövöldözte hazája vezető egyínisógelt. 8 mindezt 
imádkozva, a sreretet jegyében. S klvótel né!I- ü! mind-
egyikük végigjárta a cserkész-lBko'át I 

A cikkíró bizonyára nem gondolt ezekre, pídl; 
nem régen az 6 fejét  is fíLyegették  ezekne." a cser-
készeknek botjai. Abban igsza vsn, bogy Bzíp a cser-
készet és kulturára, szeretetre oktat. A hiba cí*k ott 
van, hogy CB az oktatás nem használ. S miért? M-.'rt 
valahol elhibázták. Felületes, lelkiismeretlen ez az 
egész nevelés és ezért eredménytelenül marad, mint 
a rosszül elvetett mag, nem terem. 

De így van ez a ml Bzükebb környezetünkben ls. 
A ml ifjúságunk  aem különb és nekünk is vannak ly?n 
ferde  meglátásu népnevelőink. A nspokbitn betiltottak 
a hargitai Sft.  István napi hucjut azzal BZ indokolás-
sá!, hogy az miadig véres rendzavarásra adott okot. 
Ezzel kapcsolatban »já»lja egy cikkíró, hogy sz ÖSPZI.M 
bucí-uVat be kellene tzüntami. Hăt ez h f  Tde n4zet, 
mert a tuciu soba c»m adott okot a reedzavaráara. 
Hinem igen ls a buc>u utáni italos dáridé, ami nem 
tartozik a búcsúhoz. A bncsu tradicionális megismét-
lődése a legerősebb kapcsa a vallási és nemzeti hova-
tartozásnak B ennek beszüntetése nagy veszteséget 
jelentene us>y egyhá/.l, mint népi Bzampoatokhól. Azt 
elhagyni nem szabad E lenben oda kMI nevelni a né-
pet, hojy hagyjon fel  a buc u utáni muia<o?ással, mily 
rendesen a bicskához vezet. Mert nálunk is éppen ugy 
nevelték és nevelik az ifiuságot  falun  és városon egy-
aránt, B különböző vallási és világi egyesületekben, 
mint Bzerteszéjjel miedmü;*. S az eredmény ná'unk is 
ugyanaz. Az életbe karülő fittül  zsebében már o t 
lapul a b cika, melyet mir az elBŐ aivoho'oi mámor-
ban használatba vesz, hogy m«KC*ufo'jí,  nevetségessé 
tegye ezt az egész neveléBl rendszert. Ezen kellem; 
segíteni még p?d g lelkiismerettel és jó példával, mert 
hiába nevelünk és oktatunk, ba nincs, aki jó pó;d.4t 
uutasson. Szerényen d> alapos muakát k-Ml végezni 
ezen a téren és ryugodtan, józaou kell fogadil  a 
stigoru kritikát, ha Igazság van benne. Akkor leBz 
eredmény éB lesz más lfjuiá;,  jobb, nemesebb éa sze-
retetre h ijlzmosabb, mint az eddigi. 

A mozgó „patikákéról 
vagyis: 

mikor az orvosságból osak 
az orvosságos úveg valódi. 

Gbeorgheni. 
Az országos kirakóvássrok sok furcsaságai  között, 

most — legújabban — már mozgó „p4tlkáu-val in 
találkozunk, ami nem egyéb mint élelmes, de lelki-
ismeretlen emberek olyan elnézett kereseti forrása, 
amivel jóhiszemű faluil  embertársaink vsnuak kizsák-
mányolva. 

Ez a iroígó .patika*, Bmit legutóbb is láttam, 
egy bérkoedbói, rajta két férfi  éB két kosárból állott, 
melyekben a „gyógyszerek" vóltsk. 

Ejész O'CÍÓ és praktikus berendezéB. 
A kiszolgáló Bzemélyzet közül, egy románul, a 

máBlk magyarul is Ismertette a „gyógyszerek" gyors 
és csodás hatásait. A magasabbik féifi  volt a tulaj-
donos, a másik, c*ak kisegítő lehetett. 

Képzettségük és emberi mivoltuk, szúrós nézé-
sükben sötétlett, mig „csodaszereik", mint az embtri 
szervezet minden egyes porcik&lnak hathatós „orvos-
sága'-i, kristályvízként, de rlkilóan színes papírokban 
sorakoztak. 

Egy klB emberpalántát éppen akkor tessékelték 
a kccíiba, a szemléltető elótdiBhoz. Sovány kis karjat 
leöntötték valami v|zszinű foyadékkal  és kegyetlenül 
dörzsölték, mig Bzájjal adták tud'-úra a bámészkodó 
közönségnek, miszerint azoa .eljáriBBa." psrcek alat; 
fog  elmúlni mindenféle  fájdalom. 

Közben fekete  lé elaljában CBI pegett le a mccBok 
a feher  karocskáról, amit aa „sszisztens ur* — ugy-
látszik — mindig „kéznél" tart. 

U adori tó volt, akárcsak nyári napsütésben a vágó-
híd Fzaga. 

Di azért néztük, bâtrulluk türelemmel, ezt a 
legújabb üzletet Nem ls lett volna semmi különösebb 
belőle, da a baj ott kezdődött, amikor meg ÍB vették 
ezt a kotyvalékot aa én atyámfiai. 

Oh ezek a faluk...  I Minden szépségük és csúnya-
ságaik, jó és rosszaságaikkal még meddig fogják  nél-
külözni azokat az embereket, akik irányitól, utmutatói 
lehetnének abban a fa  ununkéban, amit oly régen aUr-
getnek és könyörögnek lapjaink ? 

Akaratlatu' Is az orvostudomány és azok végre-
hajtóira, meg a gyógyizerészekre gondoltam, akiknek 
nem, a mtr mtgBzerzett tudám';al vagy kenyerüket 
féltettem,  de velük együtt kellett szégyenkeznem annak 
a jognak i<rculcapásáért, eminek megtartása éB további 
tiszteletben tartana érdekében most már az Erdély 
és Bánáti Gyógyszerészek  Országos Etyesülete 
kell,  hogy a szdkíéges  intézkedéseket  megtegye. 

Mert: Hogyan és miképpen lehetséges, hogy ma, 
piaci portékaként kUbálrak gyógyszereket, melyek 
— természetesen — kotyvalék semmik és amelyek 
csak arra jék, hogy hlssékeny buta embereket, kösöa-
Béges módon félre  vezessenek. 
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Ha Igaz, a* orvostudomány igazi jelentősége már 
Kr. e. 300 évvel, sőt a Kínaiaknál 6000 évvel ezelőtt 
kezdett kibontakozni, amely tudomány rendszeres fej-
lődését ma már jól ÍBmeijük. 

Azonban, ba a görög Hippokrates,  az egyiptomi 
Herophl'.us vagy a klaBBztkns ó-kor egyik legnagyobb 
orvosa Qalenus, mint úttörő nagyságok sejtelték volna, 
bogy ma, a huszadik században még mindég lesznek 
lehetőségek as orvostudomány — habár — pllanstnyl 
kijátszása vagy nevetségessé tételére is, bizonyára 
más pályát választottak volna. 

Bőik, az amste-diml bonctani Intését igazgatója, 
az állattani fejlődés  egyik taru'mányábao, az emberré-
válást a majom fejlődésével  hozza párhuzamban B 
radgállapltj-i. hogy már az embrionális éleiben ls a 
majom fejlődött  előbbre, akinél az elkorcsosodáp, de 
fókép  a viasza fej  'ődés  nyilvánul meg kevesebb száza-
lékban, mint az ember jknél. 

Szóval, a természet játékos kedvében formálja, 
a soba meg nem o'dható nagy rejtélyt, az embert, 
akiknek srmml sem fontos,  csak az üzlet, a pénzszer-
zés, legyen az bármily szégyenteljes és furcsa,  ravasz 
vagy megalázó, de a mivel Bzá/ évekre rugju'i vissza-
felé  a haladást, fejlődést  éB a kor Bzellemét. 

Arató András egyik Bzép versében igy jajdul fel: 
„Vad vágtatásban menekül az értelem s az ész, 
Szivek ácsolt tornyalt már döngeti a vész". 
Hit lg*n... Düngeti, erősen döngeti 

Oóbé. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Néhány szó vármegyénk juhtenyész-

téséről. 
Az utóbbi időben a Csiki Lipok két számában ÍB 

felhívást  olvastam, hogy szórtnak illetékesek hozzá, 
hogyan lehetne a csíki juhállományt fhomabb  gyapjút 
termelő juhokkal kicserélni éa ezáltal a házi szövő-
iparnak ujabb lendületet adni ? 

Illetékesnek nem érzem magam, hogy e kérdés-
hez szakszerűen hozzászóljak, mert nam vagyok tanult, 
képzett gazda, de mivel senki hozzá nem szól, bátor-
nágot vettem, hogy elgondolásaimat közöljem. 

A juhtenyésztés vármegyénkben az u'óbbi évtize-
dek alatt, mióta módomban van figyelni,  semmit nem 
fejlődött,  Bőt talán visazaeaett. 

Ennek oka az, hogy gazdáink a juhtenyésztéshez, 
takarmányozáshoz és legeltetéshez nem értenek, fejő-
pásztoraink jó sajtot készíteni nrm tudnak és a székely 
asBzony a jó Bájtból ls rossz túrót készit. 

Egy ju1) után átlagosan 400 lej jövedelmet lehet 
buzni, melyből 200 lej a Bájtra és ordára, 120 lej a 
báráoyra ea 80 lej a gyapjúra esik. 

Legfontosabb  terméke tehát B juhnak a Bajt. 
A juhtenyésztés visszaesésének legfőbb  oka az, 

hogy fejőpásztoralnk  a szakszeri! sajtkéBzItéshez nem 
értenek és mind jobban elmegy a gezdálkodók kedve 
a juhtartástói, mert élvezhetetlen sajtot kapnak. 

Pásztorainknak fogalmuk  BIECS arról, milyen hő-
fo't  mellett kell oltani és mennyi oltóanyagot kell 
baszná'nl. Minden csak ugy találomra megy és azért 
van az, hogy a sajt hol jobban, hol gyengébben sikerül. 

A fogaras-  és szebenmegyei juhászok esztenájá-
ból s»bolsem hiányzik a hőmérő, az oltót pedig pon-
tos adagolásban használják. Ezért van az, hogy az 
ottani sajtot és túrót a miénkkel egy napon említeni 
sem lehet. 

A sajt átgyúráséhoz a székely asBzony egyáltalán 
nem ért. Vagy éretlenül gyúrja el, vagy tulérlell. 8 jk 
sót tesz tn, vagy aótalanul|hagyja. Kellőan meg nem 
gyúrja éa nyitott edéoybe hslyezl, ahol megpenészedik 
és megcsipősödík a levegő hatása alatt. 

A túrót kiérni nem engedik Természetesen egy 
háznál aem található jó turó, ellenben szidják a pász-
tort, hogy rossz sajtot adott. 

A székely gazda pedig nem luija gondozni, nem 
tudja helyesen takarmányoznl a juhot. Késő ősszel és 
kora tavasszal az Olt m9llett, vagy patakok mellett 
hányódik a juha. Stjnálja a juhtól a takarmány'; ál-
talában mistoha állat a gazdaságában a Juh. Tslen 
sással tartja, holott egyetlen szál sást nem volna sza-
had adnia. Métellyel fertőzi  álaiját. A ,Disto.u-árt a 
6 lejt sajnálja, inkább elfüBtöll  vagy ellsaza. 

Az ellés után egy kis erőtakarmányt nem ád a 
ju'inak. Természetesen ugy ls látja a hasznát. A bárányt 
a piacon 60—80 lejért kell elvesztegetnie B aki meg-
veszi az 1B megbánja. — A juh olyan erőtlen tavaBz-
szal, bogy a mezőn a barázdán átlépni nem tud. Az 
esztenán mirigy kórt (guta) ksp. A fejéfpróbán  kleBlk 
a sajtköteleB juhok közül, a gyapjú lekopik még a 
nyirésl idő előtt róla, vagy elhull a juh maga is, vagy 
nyár közepén potomároo kell eladja a juhot. Azt mondja 
ekkor a székely gazda, logy nincs Bzerencséje a juh-
tartáshoz. Nincs szive jól tartani a juhot, mely a jó-
tartást busásan megfizeti.  N ccs tudása ahhoz, hogyan 
kell BB állatot gondozni. Hogyan kell a kiválasztást 
helyesen alkalmazni. Csökönyösen maradi a tenyésztés 
minden ágában. A vér felfrissítésről  nem gondoskodik. 
Ugyanazon rokonseregból hagyja meg éa neveli fel  a 
kosokat. 

Nagy előítélettel van a finomabb  gyapjút termelő 
fajokkal  szomben. Váltig vitaija, hogy a raczka-juh 
termeli a legtöbb gyapjú*; áHltja, bogy a clgaja jnb 
nem birja a klimát és a sovány csíki legelőt. 

Ugy vagyunk a juhtenyésztéssel Is, mint a ssarvaB-
marhatenyésztéssel. Valósággal rá kellett erőszakolni 
a jobb tejelő és gyorsabban fej'ődő  piros marhát a 
csibi gazdára, a gyengébb és lassan)fejlAdő  fehér  fajta 
be yett. 

A csiki gazda juhgzzdasága abból áll, sogy frl-
navell a nőstény bárányokat éa 2 évea korában, mikor 
előszűr ellik, eladja az erdővidéki juhászoknak, kik a 
gyapjút a pünkö.'dl vásáron itt nálunk értékesítik. Ide 
hosaák vissza nyáron a sajtot ls és itt adják el. 

A juhot kihasználni nem tudjuk épp ugy, minta 
szarvasmarhát. Az egéBz Erdélynek ml nevelünk IgáB 
állatot. Csordásán hajtják el a 4 évea ökröket Három-
szék és Brasov megyébe. Ott elvégzik az őszi munkát 
velük éa négy hónapi hizlalás után duplán értékesítik 
A négy hónBpi tartás után annyit keres a más vidéki 
ember a csiki marhán, mint a csiki gazda 4 évi tar-
tás után. 

Most az a kérdés, hogyan lehetne mlcdszen segí-
teni? Hogy lehet 160,000 embert a helyes gazdálko-
dásra megtanítani ? Milyen újságcikk tudj * felrázni  a 
csiki gazdát nemtörődömségéből ? Lshetségca-e propa-
ganda előadásokkal nagytömegű embert megtanítani ? 
Nam lehet. Egyedüli mód volna arra egy propaganda 
fűzet  kladáaa, melynek elaő fejezete  a juh tenyésztéŝ  
és tartása lenne, második fejezete  a juhsajt készítésé-
nek helyes módia, a harmadik a turó elgyuráaa és 
kezelése, a negyedik a gytpjuvlnőségek ismertetése, 
as ötödik a lege'ó't goadoaása éa takarítása. 

A p-opsgaoda füzet  összeállítása tasu't gazdász 
feladata  les*. A mezőgaid iságl kamarának van egyedül 
anyagi er*je ahhoz, hogy egy ilyen propagacda füze-
tet kiadjon mágptdlg olyan nagyszámban, bogy a vár-
megye mlndan lakójának házába egy p ildiny juaeon. 
Annak la tehát, aki még juhot nem tartott, most ked-
vet kaphat ahhoz, hogy tar.Bon; annak a siegtn) 
»mbernek ia jusson, ki mint pásztor kereBi kenyerét 
ho.y jó aaj'ot tudjon kéaziteni és juison minden házi-
asszonynak, hogy ehető túrót luljon keszitani a sajtbó'. 

A M izőgazdssá̂ l Ktmara nagy áldozattal évoute 
különböző községekben e'ő dásoSat tart, dehát a szó 
nem ér el nrtden ember filléhfz  és egy előadás anya-
gából felét  sem tudj4 észben tartani a falud  ember 
K-ill, hogy kéznél legyen a nyomtatott betű milyet 
téli estiken szívesen olvas, 

K<d), hogy többször olvnsfa  és a gyermekeinek 
is átadhassa, mert különben maradunk az évszázados 
maradlságbBn. 

C.ucvármegve lakosságának nem kellene busu'n*a 
jövőjét, ha legelőit gondozná. D csérét és hála a vár-
megyei gaidaságl hivatalnak, hogy a lege'ők gondo-
zására mlcdsn törvényes eszközzel Igyekszik rászorí-
tani népünket. — A jó legelőn m*g hároai annyi állat 
megélne, mint ma. 

Állítom, kogy fejlett  juhtanvészt̂ s mellett népünk 
megélhetése biztosítva volna. 60 dar b juhtól — pedig 
mind nem fejő  — évi 20000 lej jövedelmet húzok. 
Kisgazdaságomnak minden kiadását fedezik  a juhok. 
Egy falusi  család egész éven át élhet ennyi pénzből. 
60 darab juhnak eltartására 15 Bzekér széna kell. 
Ennyi minden közepes gazdának terem. 

A fejlett  juhgazdaság azonnal maga után vonja 
a fejlettebb  házi szövőipart. A Mezőgazdasági Kama-
rának kellene gondoskodnia arról, hogy községeinkbe 
clgája kosost kerüljenek, melyek átkere ízteanék az 
rgész juhállományt éa azok épp ugy bírják a csíki 
kllmá*, mint a rackák. 

Végül feltétlenül  szükséges volna, hogv a gazda-
sági hivatal, mint a legelőiért u'atok fölügyelője,  azon-
nal oszlassa fel  a tizes vagy pár-rendszert. 

Mlndsn blrtokosság kebelében megvan alakulva 
a legelőiársulat, da mindaddig, amíg a tizes juhgazda-
ságok fel  nem oszolnak, a legelötársulat egy holt 
Intézmény marad. 

Ma a legelőtársulat egy elismert jogi BBemély, 
de pinztárában egy bani Blncs. Jövedelme semmi. 
Legelőjavltásra áldozni nem tud. Apaállatokat besze 
reznl képtelen. A közbirtokosság rendel néha közmun-
kát legelő takarításra és elad pár Bzáz darab fát,  ami-
kor apaállatot akar beszerezni. 

A köz'js gazdálkodás minden jövedelmét a tízes 
teszi ZBebre. A tizes, vagy a pár azon gazdák csopor-
tosu'ása, akik juhaikat egy eBBtenára adják. Ezek ma-
guk közül tlzesbirót, vaay esztenablrót választanak, 
akljintézt a közös gazdálkodás ügyelt. 

A tizaB9k sok pénzt gyűjtenek a trágyázás bérbe-
adásából és az április havi fejések  és sajtok értékesí-
téséből. A pénzt a legeltetés u'án elosztják maguk 
között. A legtöbbször a korcsmában gyülésesnek, ahol 
a pénzt nyomban megisszák éa egymáat megbicskázzák. 

Lígelőjavltásra egy bánit nem adnak, de Ingyen 
legeltetnek a birtokosság legelőin, tehát azokén is, 
akik juhot nem tartanak. 

El kell tehát tünniök ezeknek az elavult szerve-
zeteknek, mert mindaddig, amig ezek működnek, a 
legelőtáreulatok kellő tevékenységet kifejteni  nem 
tudnak. 

A mercurea-ciuc 1 közbirtokosság legelőtársulata 
a legelők gondozásáért Jutalomban részesült, melyeta 
vezetők lelkiismeretes munkájának és annak köBzönhet, 
hogy a közös gazdálkodás jövedelmét minden évben 
a legelők javítására fordítják  és ma a leggondozottabb 
legelők a mercuraa-ciuc-1 blrtokosság területén vannak. 

Dr. Qál József. 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonservatoriumi módsser 
ezerint, jutányosán ad: 

S P R E N O Z G I Z I , M . - O i a c . 
fltr.  Cap. Vulovfoi  (Hargita-aooa) 36. 

Qyümöloshét és kiállítás 
nyílik meg városunkban folyó  év sseptember hó 27-én 
éB tart október hó 3 lg as Ipartestület termében. 

Még kellemes emlékesetében van bizonyára kö-
zönségünknek az a színpompás, bájos kép, amit |a 
lefolyt  két esztendő kiállításain alkalmuk volt látni 
mindazoknak, akik tudnak gyönyörködni a sok kívá-
natos. Rzép gyümölcsbe», zöldségfélében,  befőttekben 
stb. N mcsak g-űmölcstermelőinknek, hanem BSSZO-
nyalaknak ia alkalom nyílik, hogy BÓK fáradsággal 
előállított Böldségféleségeiket,  befőttelket,  elrakott zöld-
ség konzerveiket bemutathassák, amelyek a Mezőgaz-
dasági Kamara szakavatott, ízléses elrendezésében 
elragadó, bájos képet nyújtanak a szemlelőnek. 

Látni fogjuk  már azokat az eredményeket is, 
amelyek a Mezőgazdasági Kamara által az utóbbi 
5 évben kiosztott több mint 20,000 gyümölcsfa  csemete 
után mutatkoznak. 

Ingyenes lesz a kiállítás megtekintése, a látoga-
tóknak pedig leBz alkalmuk, hogy csekély költséggel 
a legfiaomabb  szőlóféleségeket  fogja  fogyaszthatni. 
A gyomorbajosok bizonyéra örvendeni fognak,  ha el-
áru juk, hogy szőlőkurajukat a katonazene kellemes 
melódiái mellett fogják  m»jd mígtarthatni. 

A kiállítók legsikerültebb termékel díjazva lesznek. 

Az amerikai gyógynövények tér-
hódítása az egész világon. 

Körülbelül egy évvel ezelőtt Amerikában bizottságot 
alakítottak azzal a oéllal, hogy kutatásokat végezzenek ktllön-
bözá őserdőkben. A bizottságban vegyészek, természettudósok 
és orvosok vettek iészt. Kutatásaik folyamán  rengeteg olyan 
felfedezést  tettek, amelyek az orvostadomány szempontjából 
felbecsülhetetlen  értékkel bírnak. 

H. Dolln amerikai és Ivata Slvata Naoumora japán tudó-
sok fedezték  fel  ez alkalommal azt a gyógynövényt, amelynek 
kivonatából a „GASTRO D." név alatt forgalomba  került uj 
gyógyszer készült. Ebben a növényben oly«n speolálls, eddig 
Ismeretlen h tó anyagot találtak, amely rövid használat után 
10—15 ivea gyomor-, bél-, epe- éa vesebajokat la tökéletesen 
meggyógyít. A „GASTRO D " ma már az egész világon kap-
ható. Romániában kapható minden gyógyszertárban és drogé-
riában vagy postán megrendelhető 130 lej utánvét mellett a 
vezérképviselő Császár E. gyógyszertárában, Buoareştl, Calea 
Victoriei 134. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Cirtiu Adrian béosi rádióénekes hang-

versenye, folyó  hó 8-án volt városunkban. Lapuns 
mult számában előre birt adtunk értől az értékes hang-
versenyről, mely a kiváló tenorista megismerésére 
közönségünknek alkalmat nyújtott volna. A műsor ia 
ngy volt összeválogatva, bogy abban román, magyar 
és német dalszámok vegyesen voitak, eltekintve az 
operaáriáktól, melyeket a művész olaBzul ének alt. A 
hangversenyt mindezek dacára a legnagyobb közöny 
fogadta  ugy a román, mint a magyar közönség részé-
ről. Leszögezzük ezt azért, mert számtalan esetben 
láttuk az egész hivatalos apparátust megmozdulni 
csepűrágók érdekében és szinte szégyenletesen szo-
morú az a körülmény, hogy amikor egy valóban érté-
kes ember jön közénk, aki a különböző tarsadalmi moz-
gató erőkot igénybe venni nem tudja, az náluak „leég". 

— Ab Universul és a topllta-oluo-i roman 
gyermekek. A kacsaszazon elmúlt és az Uai versul 
helyi tudósítója még 1b jó kövér kacsákkal szolgai 
lapjának. Legújabban azt a rémhirt harangozza be, 
hogy C;uctoplila község bírója, a községi titkárral ós 
a kath. elemi iskola Igaagatójával egyetemben negyven 
román gyermek kereszt-levelét meghamisította, hogy 
azokat a felekezeti  iskolába beírhassák. Hét, mi sze-
retnénk, ha a közoktatásügyi miniszter ur személyesen 
számolná meg azt a negyven topiita-ciuc-i román gyer-
meket. Nem pirulna el a cikkiró ur, vájjon? Máskor 
pedig ne Írjon iiyen cikkeket, mart nem használ hazája 
jó hírének, ha külföldön  olvassák, bogy nálunk ilyen 
tömegesen éa Ilyen könnyen lehet hamialtani. 

— Haaaaság. Bilás Hiadre Qblmes és Máthé 
O.tllia Rícul házasságot kötöttek. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII DE VANATOARE DIN 
MERCUREA-CIUC faoe  ounosout membrUor, oă informaţlunea 
apăruta tn ziar din 6 Septemvrie 1936, este greşită, pentru a 
evita anele neînţelegeri, pablloăm, oă oaspeţii, oarl vor lua 
parte la vânătoarea de oerbl, sunt obligaţi a plăti oa taxă de 
eşire pe teren sama de Lei 1000 — şl tn oaz, oă vor puşoa 
sau vor trage aiupra oerbulul, vor oomplecta sama de mal 
sas la 8000 Lei. 

— A merourea-oiuo-i Vadásztársaság igazgatósága 
értesíti a tagokat, hogy az 1936 évi szeptember hó li-ifcl  szám-
ban megjelent hír téves, esetleges félreértések  elkerülése vé-
gett értesítjük, hogy a szarvas vadászaton résztvevő vendégek 
kötelesek 1000 lejt fizetni,  hogy a terepre kimehessenek és ha 
a szarvast meglövik vagy reá lőnek) a fenti  összeget kiegé-
szítik 8000 lejre. 

— Revolverrel fenyegetőzik  a Jegyző. Régi 
betegség ez minálunk, hogy minden hatóság kiaisteo-
nek érzi magát a saját portáján. Végrehajtó, csendőr, 
mind megfókeahetetlen  nagyhatalom a maga körzeté-
ben. A polgár legtöbb eBetben nem ls mer ellenük 
fellépni  a ha már megteszi, a hivatalos vizsgálat a 
.kéz kezet mos" elve alapján, csigalassúsággal balad 
— az elfeledéslg.  Ujabban lamét ilyen eBei fordult  elő. 
Bjrszán Tódor (outa) 55 éves ghimesfagetl  gazda fel-
jelentette as ügyészségen Marlesan Valér jegyzőt, mert 
az az Uaguraan fele  korcsmában lekommunistázta, 
Bzidta éB megpofozta,  majd revolvere agyával ujy 
összeverte, hogy Bérttlésel nyolc napon tul gyógyulnak. 

— Eredménytelen vajdista mozgolódások 
vármegyenkben. A Oylmesvölgyében éB Gheorgheni-
ban Hamzea Jinos volt főszolgabíró  éa Serban George 
volt miniszter, a Vajda-féle  román front  réazére igye-
keztek híveket toborozni, BŐt alakuló gyűlést ls tar-
tottak, de Igen gyenge eredménnyel. 
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— Moaţ már a váróiban la gyilkol a bloaka 
A bicskázások ellen folytatott  harcunk, ugy látszik, 
meddőnek bizony ni, mert hétről-hétre ui éi nj véreng-
•ézek vannak megyeizerte, zőt még a városban Is. A 
mult szombatról vasárnapra virrsdó éjjel óriási lárma 
varte fel  a vároa központját. A Teleaféle  korcsmában 
Biombat esti mnrlt rendezlek a város szolgalegényel 
s ennek folytatása  természetesen bicskázás lett. A 
vendéglő előtt Kovács Nlbály helybeli szolgalegény 
egy nagy késsel öasiesiorkálta Petres Antal 20 éves 
coboteníi legényt, majd menekülni akart. Legénytársai 
Ittas fővel  üldözőbe vették, majd néhány katona Is 
beleavatkozott a varekedé-be, melynek Borán lesiurták 
még Málnás! József  és H'jja AndráB lellceni legényeket 
ls. A nagy zBr-zavarra elősiető rendőrség összetalál-
kozott Ferenc Jizoz szolgalegénnyel, kit fejszével  a 
kezében találtak, mire At guamibottal alapoBan elln 
tézték. A sebesült legényeket beszállították a helybeli 
kórházba, hol megállapították, hogy Petres Antalnak 
a hátgerlnca van elvágva és állapota igen suyos. A 
másik két legény kihallgatása során azt vallotta, bogy 
őket a helyi 2. pionieri zászlóalj Mlcu nevü káplárja 
szúrta meg. Az Ügyészség megindította a vizsgálatot 
az Bgy tisztázására. 

— Halálosán. Veres József  71 éves borában, 
folyó  évi szeptember bó 11 én meghalt Simonestl-ber 

— Balratáil erdaiakosaagok Sanoraieni-
bon Ei is állandó rovat ilyenkor. Cu ciariu (volt 
Kulcsár) S.mon állami isko'.ai tanitó 8 mcraienl-ben a 
Simon, Gil, Aidrás és Dtaáth caaláoo'<at románoknak 
minőaltette. 

— A ttrgu-muraii kereakedelml áa Iparatmara köa-
lemónye. A kereskedelmi éa Iparkamara az érdekeltek tado-
mására houa, hogy a kamara Igazgató-tanáoaának 1336 évi 
október hó l-én a kamara helyiségében tartandó válasitisi-
val kapoaolatbw a tirgu-mnreşl éa mareţmegyel kereskedelmi 
él Ipart osztály választól az Igazolványokat itveh-tlk a Tör-
vényaaék delegált bírójának jelenlétében, a kamara hlvat&ll 
helyiségében (atrada Primă-lei I), folyó  4vl szeptember 14-tól 
kezdődőleg azeptembar hó 25-lg minden hétköznapon délután 
5—7 óráig; a reghlnl-1 választók pedig átvehetik Igazolványai-
kat a reghlnl-1 prlmárla helyiségében azsptamber hó 20 in 
délalótt 9 órától kezddióleg. — A olno-megyel választók egy 
később meghatározandó Időben fogják  megkapni Igazolványai-
kai, Meioarea-Cluo-oa éa Qheorghenl-ben. 

— Casin ban a oiendőraég elejét vesai a 
bloikaiasoknak. Ö.letes, de hatásos módját alkal-
mazza a bicskázások megelőzésének Piaesli-de-jos köz-
ség csendőrőrmestere. A esendő;őrmester táncmulat-
ságok alkalmával körül záratja csendőreivel a tánchelyet 
és minden legénytől elvessl a bicskákat és más gyil-
koló eszközöket. Ezt olyan szigorúsággal hajtja végre, 
hogy még meg is motozza azt a legényt, aki gyilkoló 
Bserazámat letagadja is ha véletlenül a lu-ptságon 
rajtacsípi, bizony dolgozik a pofozógep.  A rerdben 
lefolyt  mulatság ulán mindenki visszakapja holmijait 
éB nyugodtan hazamehet. 

— Feldöfte  a megvadult marha a pásstor 
gyermeket. 8 klódl József  Jánosé nyolc esztendős 
ditrani gyermek marhákat őrizett. Egy megvadu't tehén 
faldöfte  a szerencsétlen gyermeket, kl Bérüláaelbe 
belehalt. 

— Már a románok is Irredenták. Irred>n-
tlzmus és kommnnizmns: es a két országrontó veszély, 
melynek hallatára minden hatÓBág elveszíti a fejét  6b 
beugrik még a legprimitívebb névtelen feljelentésnek 
is. Addig csak székely csinálta ssékely ellen az Ilyen a'jas 
feljelentéseket,  ahol a hatÓBágok fizlnte  kéjelegve «á 
zoitik bele az önkény ellen védekezni nem tudó kisebb-
ségi polgir élstábe, kit ártatlasul hónapokig, sőt évekig 
rettagesban tartott egy-egy ilyen vid «ki basa túlbuzgó-
sága. Mist aztán a jj páldán felbuzdulva  a romino' 
is igénybe vették est a hatásos módszert. Nem réglb«n 
egy komoly, Idősebb tisztviselőt vádollak kommunlz 
mmsal, holmi felelőtlen  szájhősök s most lm*, meg-
született as első irredenta feljelentés  ls. Pop Gaorg* 
tomesll vaBUti pilyaőr jelentette fel  az ügyészségen 
Marion Matei ineu 1 kortársát — kivel régibb idő óta 
haragoB viszonyban volt — bogy egyszer a közálla-
potokról beszélgetve, M irton vissza kívánta a rígi 
Magyarországot, só; azt ÍB kiáltotta, hogv: Éljen Ma 
gyarországl Igy van ez, I yen feljelentések  etréve' 
szüietnak, ha a hatóságok minden névtelen levélneV 
hitelt adnak és nem vizsgálják meg a feljelentés  er 
kölcsl alapját és nem büntetik meg a faljelentót.  ha 
bebizonyul a feljelentés  valótlansága. Nálunk azonban 
meghurcolnak néha egyes emberebet azért 1B, mert az 
illető nem hÖBzönt valamelyik hatósági személynek. 
PáJdi volt Ilyenre la. 

— Kiraboltak a gheorgheni örmény kath. 
templomot. Fo'yó hó 9-én éjjel Ismeretlen tettesek 
feltörték  a gheorgheni-1 örmény kath. templomot és 
onnan egy tömör, aranyozott ezÜBtből készült ée drága 
kövekkel kirakott ssentségtartót elloptak. As ellopott 
kegysaér 12 kgr. su yu éa értékét mSg nem lehetatt 
pontosan megállapítani, ds közel egy millió lejie be-
csülik. 

— Lopás. Naforean  Nlcolae 16 éves bicaxl su 
hanc aa egyik ottani munkástól 200 lejt én egy pár 
bakancsot ellopott. Átadták aa ügyészségnek. 
Eladó  00 kold  erdei  kaszáló,  körül  belül  10—16 bold 

területen  kitermelhető  fenyőerdő.  Séooraieni 
Csikszentkirály  községtől  6 kim. tivoliágra. 
Cim a kiadóhivatalban. 1—3 

Könyvkötészeti munkákat 
a legizebb ét legtartósabb 
kivitelben a legjutányosabb 
árak mellett esaköaöi a 

Vákár üzlet, Mercurea-Ciuc. 

! FÉRFI ÉS NŐI SZÖVETEK,POSZTÚK 
Sebére es ZimmermaDD oártmánvok 
fijást I t i t k i U átfeaa 
a i l a n feaaaaittBkeftf» 

i s y a a t a t é a b á l i a í i a k la* 
Szíves pártfogást  kér 

Karácsony János, M.-Ciuc. 
Dlak szövetekben állandó raktár. 

Nr. 161/1936. 
Hirdetmény. 

Băile-Tuşnad Igazgatósága pályázatot hirdet az 
1937. évi fürdő  szezonban gyakorolható, alább felso-
rolt kereskedelmi és iparjogokra, valamint ingatlanai 
bérbeadására nyilvános árverés utján, mely folyó  év 
szeptember 27-én d. e. 10 órakor fog  megtartatni 
Băile Tuşnâdon, az Igazgatóság irodájában. 

írásbeli ajánlatok, a megajánlott összeg lO'/i-a 
csatolása mellett, Szeptember lió 27-ig Direcţiunea 
Băilor, Băile-Tuşnad cimre küldendők be. A megálla-
pított dijak a fürdőigazgatóság  pénztárába a követ-
kezőképpen fizetendők  : felerészben  az ajánlat elfoga-
dásának közlésétől számilott 8 napon belül és fele 
legkésőbb 1937 évi julius l-ig. Szerződési bélyegille-
tékeket a pályázók viselik. 

Fürdőtársulati tagok, valamint azon régi iogbérlők 
jogai, kik jogaikat 1937 évre Írásbeli nyilatkozattal 
fenntartják,  érvényben maradnak, hasonló fizetési  fel-
tételek melleit. Ezeu jogok az alább felsorolt  jogok 
árveréséből kivonatnak. 

1. Két pékség — — — — á 
2. Két jog házi kenyér sütésre á 
3. Négy férfi  és női fodrászat  â 
4. Egy mészáros és hentesüzlet 

helyiség és jégveremmel — 
5. Egy mészáros és hentesüzlet 

helyiség nélkül — — — 
6. Két hentesüzlet — — — » 
7. Három bazár, illatszertári 

cikkek kizárásával — — á 
8. Két csemege és gyarmatáru-

üzlet — — — — — á 
9. Három vegyeskereskedés » 

10. Két vegyeskereskedés bode-
gával, de zöldségáru nélkül • 

11. Két fényképészet  — — » 
12. Három férfi  szabóság — » 
13. Két női szabóság — — » 
14. Egy illatszertár — — — 
15. öt bodega és bulet — — » 
16. Két cukrászda — — — » 
17. Egy ujságárusitás — — 
18. Két korcsma — — — » 
19. Egy kóser vendéglő — — 
20. Három autó taxi — — » 
21. Két bérkocsi — — — 
22. Három cipész-müliely — » 
23. öt zöldség és gyümölcsárus-

hely a vásárcsarnokban — 
24. Öt gyümölcskereskedés — » 
25. Egy tejcsarnok — — — 
26. Piaci helypénzszedés joga 
27. Borvíz árusítás joga a for-

rásoknál — — — — » 
28. »Eldoradó« vendéglő helyisége 
29. Régi Kurszalonbeli jégverem 
30. A Legyes-csárda — — 

Házaló kereskedők és iparosok a 
nak taxáltatni. 

Az Igazgatóság fenntartja  magának a jogot, hogy 
az ajánlatok között válasszon. 

Az Igazgatóság 6 vendéglő és 10 penzió jogot 
fog  kiadni. 

Gyümölcs- és zöldségüzlelekben más élelmiszert 
árusítani tilos. 

Vendéglői, fodrász,  mészárszék és péküzletek árai, 
az autó és bérkocsi dijak a brassói árakat nem halad-
hatják tul. 

Az egyes jogok külön gyakorlása kölelező és 
azok nem egyesithclők, ami ugy a jog, mint a befize-
tett összeg elvesztését vonja maga utón. 

A kiadott jogok gyakorlását bérlők kötelesek 
1937 évi junius 15-én megkezdeni és szeptember 15-ig 
folytatni. 

Bármely más felvilágosítás  a fürdőigazgatóság 
Bâile-Tuşnad-i irodájában kapható. 

Bâile-Tuşnad, 1936 évi szeptember 10 én. 
Direcţiunea băilor Tuşnad. 
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helyszínén fog-

Eet szobás, konyhás lakást keresek, lehetőleg a 
város központjában. Cim a kiadóhivatalban. 

Négy  méboaalád,  60 drb  kiepiteU  karét,  ürea kap 
tárak  éa kaeok,  különféle  méhész felszerelések, 
betegség  miatt potom áron eladók.  Mercurea-
Ciuc, Rosetti-ucoa 24. szám. 

Egy  fenyezett  diófa  ebédlö-asztal eladd 
Cim a kiadóhivatal ban. 

Jó  családból  való fiut  kereskedő  tanulónak  fel-
veszek,  4 gimnáziumot végzettek  előnyben. 
Dkjbukát  Jikab,  Qb meleget.  »-3 

ÉRTESÍTÉS! 
Tisztelettel éitaaltjak városunk 
is vidéke borfogyasztó  közönsé-
gét, hogy a k»rQlt a termelőktói 
egy tisztán kezelt kükUllőmentl 

9 FAJBOR-LERAKATOT 
2? blaományban létealtenl, ahol 

viszonteladóknak, esküvőkre, 
»0 társasklrándulóknak már 5 Litar 

vitelnél 10 le j tő l felfelé  jó 
zimatu kllküllómentl borokkal 
á lnnk a közönség szolgálatira. 

Í V Á R Ó S I V E N D E G L Ő 
ífel  Merourea-Ciuo—Caibazereda, 
tél I Q Duoa-uooa 51. izém alatt. 
419 Ugyanott haaanált, de jó álla-

potban levő b a r o a h o r d o k 
magvétetnek. 4-13 
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Használt  kézi  széoapréselőgépet  vagy alkatrésze-
ket  veszek.  — Ajánlatokat  ár megjelöléssel 
Dájbukát  Jakab,  Obimesfaget  cimre kérek.  2—3 

Administraţ a Financiară de incaaări ţi plăti C:uc. 
Biroul Urmăririlor. 
Publicaţiune. 

Sa aduc3 la cunoştinţă publici, c.i îa ziua 
di 16 Septemvrie 1036 ore'e 11a. m., se va line 
Ia localul Administraţiei Fin. de IcciBări ţi Piăţi 
a Judt-ţu ui Ciuc, camera No. 1, din nou licitaţie 
publici p intru vâtsarea rentelor da expropri-
ere îa valoare da Uaa6u a mii, cari formează 
proprietatea Compoaesoratului Bârzava, seche-
strate Io contul datoriei ce are fa(a  de fiac. 

Administrator Financiar, 
Dr. G GYÖRGY. 

Şeful  secţiei, 
PURCAREA. 

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA 
könyvnyomda, könyv, papir-, iró-és 
rajtszerkereskodás, könyvkötészet 

Bratianu uooa 56. 

Szülők flgyelmebel 
Az iskolai év kezdete alkalmiból tisztelettel van sze-
renosétn a n. é. közönség éa t. szülők szíves ügyeimébe 
ajinlanl újonnan érkezett árokkal dúsan felszerelt 

könyv-, írószer-, tan- és 
rajzszerkereskedésemet 

Állandóan ntgy raktár romáa és magyar tankönyvekben 
legjobb minőségű körzők, könyv- és tolltartók, Író- éa 
rajzazerek, kitűnő gyártmánya hegedűk, hegedüliarok, 
hegedű-alkatrészek, festékek  éa festőszerek,  valamint 

mindennemű lakolat felszerelést  otkkekben. 
Dos választékban kaphatók lrod&f-lszerelésl 
olkkek, dtszlevélpaplrok, piplrkulönlegsasé-
gek. disz- is ajándék müvek, román és ma-
gyar Ifjúsági  Iratok, Ízléses helybeli és mű-
vészi képeslapok, Irodalmi és zenemüvek. 

Könyvnyomdámban 
minden e szakmába vágó 
munkák ízlés s, oslnos ki-
vitelben, j u t ányos árak 
mellett a legrövidebb idő 

alatt készülnek. 

Könyvkötiszstsm 
elvállalja mindennemű Is-
kolai, üzleti és más köny-
vek izléaes éa olosó bekö-
tését éa azok tartósságát 

garas tálja. 

Jutányos árak 1 Pontos kissolgálás! 

El 
m Építkezésekhez m 

Í j ó m i n ő s é g ű m e s z e t i 
bármilyen menaylségben, ked- 9 

{J vező feltételek  mellett az jŞ 
§ | az építkezés helyére szállítunk. | j 
B Megkeresésre ajánlattal szolgálunk. U 
| V ICTORIA H 
ţa Általános Gazdasági Szövetkezet mészüzeme, m 
B B&ndominio-Olao u 
S Rendeléseket Meraarea-Clao óa vidéke részére lel- g 
™ vesz: .ŢIOLA" építőanyagok raktára Meren-ea-Clao. Nyomatéit Vákár könyvnyomdádban, Meroana-Clus. 




