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Krisztus keresztje alatt. 
5. Semmi közöd neked azzal az igazzal! 

Krisztus felkelt,  elindult s szemközt talál-
kozott ellenfeleivel.  Megkezdődött a kálváriája. 
Ki volt mondva a szentencia: el kell tenui láb 
aló1, meg kell iltni a Pásztort, hogy elszéled-
jen a nyáj. A Mester emberei közölt megártó 
dzivre nem tatált, c a k Pilátusban volt haj-
landóság, megértés. De ót is félenuliiéssel  sa-
rokbn leli-tett szorítani, igyekeztek leszerelni. 
Pilá'us feleségének  azonban helyén van BZ 
esze, tizen férjének:  Bem mi kőzöd neked azzal 
az igazzal. Gondolja, hátha igy a helytartói 
DI AH jobb belátásra lehet birni. 

Szeretünk mindent lekicsinyelni, megbi-
riíloi, jogot formálunk  a legfelsőbb  forumokat 
is lekritizálui. Ilyenkor niocs pardon, nem kí-
mélünk se Istent, se embert. Fejünkhöz kellene 
vágni a nagy, kijózanító igazságot: Bymmi 
köiöd hozzál Mit törődsz velel Suszter, ne 
tovább a kap'afânâl  1 Biráld meg először a 
magad hibáit. Mit veBzed észre másban a szál-
kát, mikor életedbon gerendák vannak? Legyen 
programom: ami nem tartoaik hozzám, amiről 
nem kell felelnem,  azzal nem fogla'kozom, 
nehogy magam elhanyagoljam. 

A nagy ágyu... 
A Dfpl  br'pollilkai élet második hete forrong. 

Kipattant v-ismi szörnyű Izgató dolog. A Skoda Ugy. 
A szürke po'gár nem tnd pozitívumot. Onk olvass» 

.. '.iny-igei nou. iriuifl  uagt hü íióv. Látja, nogy Lupu 
Mpvi:Hő a királynál jelentkezett. Lupu interpellál. 
Lupu óriási pannmát bogoz. Az ellenzék tömörül n 
világra szóié bünllgy kírül. Zeleczkit a Skoda Ugy 
fiszcrepléjét  letartóztatják. Iratok kerülnek kézre 
Azokhan najy honoráriumok Bejtetlk az elmarndhatst-
i.m tolvajlés esetét. 

As adókét lzz»dó nagy közönség vért verejtéke-
zik. Az elkeseredés valósággal rombolja a lelkeket. 
Nincs é'etlehetóség, munka. Rgy nagy. halálos aggo-
dalom él mindenkiben. Az Idegek őrlődnek éa Bzét-
Dzakndnak abbsn a küzdelemben, amelyet az élet 
nehézsége okoz. 

És akkor jön a Skoda Ugy A zátonyra futott 
szerencsétlen polgár naponként egyebet sem hal! irini 
erről. A parlamenti harc egyik csemegéje, amely ke-
gyetlrn eszközökkel Igyekszik klragsdnl abból a kor-
mánybuttitó lehetőségeket Igyekezik azt ury beálll-
tsnl, hogy mögötte a legrohndtabb erkölcsök látazód-
j >nak, hogy minden polgárral megutá'tassa a kormányt 
éa megingassa a bizalmat iránta. 

A S'<od i ügy nsgv uri kutyaságalt ml nem ismer-
hetjük Nem is érdekel. D í nem IB ehez akarunk hozsá-
Któlaoi. U lóvék re egy pár milliárdos üzletnél szinte 
elképzelhetetlen, hogy balkáni rendszerben panama ne 
nő jön Nem újság ez A közéletnek már Ideje és k»d e 
sincs, hogv azon megbotránkozzon. Panama, tolvajség 
a napi életmenet tartozéka. 

A bajok forrása  nem ls ott van, hogy lopnsk. 
Rgy két panama. Jut 1B, marod IB. — Hanem a vesse-
dolem abban a rendszeres es intézményesített politikai 
harcban van, amely másfélévtlzed  alatt minden lor-
mányképeB pártra és vezérpolitikusra rákente a tol 
vajság gyanúját. 

Minden párt ellenzéki korában a becsület, a tlss-
tesség és közéleti erkölcs mintaképe. Az ellenzéki 
helyzetben egy ország füle  hallatára ordítja a tolvaj-
ság vádját. Minden Idejut, minden energiáját a lelep 
iezésekb"n éli kl. Parlamenti évszakot üvölt kerezztül. 
amelynek domináns tenorja a gyanú, a bizalmatlanság 
a kormányon levőkkel szemben. 

Ezen a helyzeten már csaknem mindenik poli-
tikai garnitúrája végig népszerütlenlttetrtt az országnak. 
Itt már nincs olyan alakuláB, amelyre rá ne kenték 
vo'na a bizalmatlanság öaazea tartozékait. 

A veszedelem tehát ott van, bogy sz ország népe 
előtt folyton  a legkiadósabb panamákat leplezik le. A 
parlamentben állandóan panama vádak röpködnek. 
Miniszterek, közéleti nagyságok mindig milliós vlcssa-
é'ések gyanújában tartataak. A politikai féltékenység 
és kormányra tőrekvéa hevében egyenesen alkotmányos 
fegyverré  avatták a tolva] kiabálást. 

Tessék elgondolni azt, milyen hatással van ea a 
megrögsött parlamenti tolvajkeaelés aa egéss ország 
erkölcsi lelkületére. Látjuk milyennel. A népünk már 

senkiben nem hisz Msgingott a bizalma minden funk-
cióban. Lint épp«n u;y tolvajsázot látnak az utolaó 
falusi  primárságban, mint a kormányra törekvés min-
den mo -sanatában. Uj értelmei kapott az egéíz élet 
körülöttünk. Gyászosan ujat, amelyben senki nem hiBz 
a közéleti munkásság btcsületeaségében, az Ideális 
törekvés őszinteségében. Mart fentről  ilyen tempói 
diktálnak. O.t sem hisznek. 

8 ez a példa ragadós. Annyira pusztító, mint a 
legkegyetlenebb Járvány. Kiöli egy nép lelkéből a 
vezetői Iránt való tiszteletet, tolvaj-gyanússá készít 
mindenkit, ali él. 

A nsgy Skoda ágyút ismét elsütöttvk. uri isi adag 
töltés van a nehéz lövedékben. Alig birja a terhét. 
Tömítve van a kormányn&k, ae egész rendszernek 
-<zánt gyllloló anyaggal. A övedék felettünk  vijjog éB 
fél  az ember a robbanástól, amely kitálalja annek 
bűzös tartalmát. Fél attól, bijţv netressk egy kormányt 
fojt  meg. de ösazedönti a pulgárl lélek Ingadozó bizal-
mát, aziránt a rendszer Iráni, amelyet mlod-n-l tolvaj-
nak tálal elénk. 

Ideje vo'na már, hogy megszűnjön ez a gyilkos 
hitre, amelynek hevében Skodn ágyukat frütögotnek  BZ 
egész erkölCKl világrendünkre. B c-U et, tisztesség kel) 
id«, amelyhez még árnvéka Bem férhet  a megveszte-
getésnek, a tolrajlásnak, a panamának. SUrgősen meg 
kell javulni ott fent,  hogy Lupunak ne legyen alkalma 
mlr.degyre ránk szellőztetni az erkölcsi rothadisnak 
bUzös levegőjét. 

Dr. Baráth B la kotlerencia kwki 
Mint a mult számunkban jeleztük volt, vasárnap, 

március lió 2B-án városunkba /.rkezett Ur. Baráth Béla, a 
gyulafehérvári  theologiának ki.'áló professzora,  a széles-
tudomáoyu Bzociologus, hogy vezesse a főgimnázium  ifjú-
ságának és a nőknek lelkigyakorlatait s azoukiviil eBténkint 
u. n. konferencia  beszédeket tartson a férfiak  részére. 

£ konferenciák  eseményt jelentenek városunk életében. 
Az előadó neve ia a szólja Lásilt kérdések időszerű vulta 
nagy számben vonzotta a templomba a férfivilágot,  mely a 
legnagyobb érdeklődéssel ás figyelemmel  hallgatta a szociális 
és világnézeti problémák mélyreható, világos, logikus fejte-
getését. Ugy tetszett, hogy a lélek fenséges,  i g a z i , 
boldogí tó s z a b a d s á g á r a vezető igazságnak egy 
kemény harcosa lépett a szószékre, aki elméjének fényével, 
gondolatainak lendületével és erejével betöltötte a templo-
mot s hallgatóinak szivét-lelkét egynráut. 

Az alábbiakban rövid vonásokkal vázoljuk a konferen-
ciák menetét s egy-két gondolatát. 

1. A világnézeti tájékozódás szükségessége. Abból 
induit k;, hogy a ma dnló gazdasági válóig voltaképpen 
világnézeti, melynek gyökere visszanyúlik a renaÍBsance 
idejébe, midőn magit az embert, a fűidet  állítják az érdeklő-
dés központjába s az anyagot bámuló és iatenitő emberek 
mindinkább elfelednek  telnézni ai égre. A szellemiség tekin-
télyes részét az anyegelvi világszemlélet keríti hatalmába; 
ez lesz B forrása  a gazdasági liberalizmusnak s ebből alakul 
ki az önzésben korlátot nem ismerő, határtalanul pöflesz-
kedfl  individualista kapitalizmus, melynek nem kis része van 
abban, hogy a világháború borzalmai az emberiség nyakába 
zuilultak. A nyers materialista feltogásból  fakadt  békedik-
tátumok aztán betetőzik az emberiség nyomorát, amely most 
az egész világot lángbaboritó égésnek kirobbanásával fenye-
get. Az emberek megfeledkeztek  a lélekről, annak abszolút 
etikai értékeiről s az anyagimádásába merültek. Es most — az 
anyng központba állítása és imádása elpusztít anyagot és 
imádókat egyaránt. 

A válság napjainkban forrpontra  jutott. Minden lélek 
ajtaján félelmetes  erővel dübörög a kérdés', mit teszel, kivel 
akarsz haladni: Istennel vagy Isten nélkül') 

2. A kommnnizmus istenellenes harca. Ismerteti, hogy 
a azovjet milyen bámulatoa szervezettséggel és kitartással 
terjeezti az istentelelenséget. Napilapok éa folyóiratok  több 
százezres példányait, a technika aok vívmányát e cél szol-
gálatába állítja a kb. 7 millió tagja van már az ateista 
egyesületnek. Ennek a szervezett istentelenségnek ia meg-
vannak mintegy a ceremóniái, a crédója, a szentjei. A orédó: 
a hit a bolsevizmus világmegváltó hivatásában. A szentek ? 
Lenin, Sztálin s a proletár-diktatúra többi zsarnoki szellemei. 
De nemcaak a azovjet területén, hanem az egész világon 
foly  a propaganda. S éppen a kifejezetten  katholikns orszá-
gokban (Mexikó, Spanyolország) robban ki valláaűldözések-
ben — a szervezettség, a gerinces öntudatosáig hiánya a 
a gyáva meghunyiazkodáa miatt. 

Ilyen áramlatok közepette nem lehettlnk közömbösek. 
A haro élet-halálra megy. Legyen igaz az a Goethe-file 
gondolat, hogy a nyílt támadás, az aroátlan merénylet még 
a közöny rabjaiból ia kiváltja azt a neme a részt, ami a 
lélek mélyén aznnyad. 

A keresztény világszemlélet a ennek szellemében való 
férfias  cselekvő készség legmélyebb alapja nemcsak az em-
beri lélek legszentebb értékei védelmének, hanem fţji,  nem-
zeti mi voltnak kifejtésének  és megőiaésének is. 

Ha a azovjet kiáll és bele meri kiáltani az egéaz 
világba: hiszek Leninben és Sztalinban — legyen nekttnk 
is bátorságunk helyt állani éa megmondani: mi pedig hi-
szünk a kétezeréves kereszténységben, hiszünk a Krisztus-
ban B az ő evangéliumában. 

3. Kollektivizmus és egyéniség. A szovjet minden 
törekvése odairányul, hogy eltűnjön az egyéniség a annak 
minden függvénye  : főkép  a vallás, a család, az otthon — éa 
létrejöjjön a kollektív, a tömegember. Olyanformán,  mint 
Madách falanszterében,  hol egytormára sziirt mindent éa 
mindenkit a tudomány. Aztán matatott egy kis kollekoiót 
ennek a kollektív embernek élelmezési és lakásviszonyaiból. 
A sötét, elrettentő kép, amely kibontakozott, kézzelfogha-
tóan mutatta, hogy ahol a lelket elpusztítják, ott megölik 
a testet is. 

Oly törekvések mindezek, melyek ellenkeznek Istennek 
gondolataival, mert az Isten az embert egyénnek s nem 
tömeglénynek teremtette. Nem kol lekt iv ember van, ha-
nem emberek vagyis egyedek, mint mindenütt az élők 
világában. Az egyéniség léte a maga ezerféle  testi-lelki vál-
tozataival, valamint a z egyén sajátOB kifejlődésének  szabad-
sága isteni elgondolás és természeti jog, melynek korlátja 
CBak az , hogy az egyén szabadsága nem lehet kárára a 
köznek, sőt az egyén kötelessége a köz javát mindenben 
előmozdítani. Az egyén a legértékesebb tagja lebet a szo-
ciális közösségnek anélkül, hogy egyéni mivoltáról lemon-
dana. Sőt az egyéniség legmagasabb kitejlődésének éa leg-
nemesebb tormájának a megnyilatkozása az, ha valaki teljea 
egyéni erőit és egyénig gének teljességét a m á s o k , a 
közösség szolgálatába állítja. 

Végül itt rámutatott a szovjet-rendszer számos elmé-
leti és gyakorlati b e l s ő ellenmondására, melyek mindennél 
hamarább fogják  megdönteni a bolsevizmus agyrémes világát. 

A negyedik beszédben a h á z a s s á g i viszonyokat 
vázolta a Szovjetbirodalomban A házassági szerződés paszta 
bejelentésre szorítkozik csupán a egyoldalú bejelentéare ia 
bármikor felbontható.  Könnyű elképzelni az ebből folyó 
következményeket. Kötelezettség, kötelességérzet egyenlő a 
nullával. A válások azáma elképeszti. A nőt pnasta esz-
köznek tekintik. A nő személyiségének éa méltóságának 
megbecsüléséről semmi szó. Minden lelkiség, minden szelle-
miség sárbatiporva. Az emberi aljaa ösztönök és szenve-
délyek szabadon garázdálkodhatnak a valóban mindennapo-
sok a felháborító  erőszakosságok. 

Amit pedig üoviller belga követ „Moszkva álarc 
nélkül" c. könyve alapján a gyermekek és itjnaág életéről 
nemiség szempontjából mondott, az egyenesen hajmeresztő 
s minden jóérzésű embernek arcába kergeti a vért. Ninoa 
a történelemben ahhoz fogható  lélekgyilkosaág, mint amelyet 
a Szovjet nemzetének ifjúságával  szemben elkövetett. 
H —10 éves gyermekek, serdülő ifjak  az érzékiség szánal-
mas rabjai, akik a férfikor  küszöbén, koravénen, rongy 
páriaként omlanak össze. 

A liberálizmus és kapitalizmusról szólván, élesen 
rávilágított előbbinek, néhány jó oldala mellett, mérhetetlen 
önzésére és hazug képmutatisára, utóbbinak lelketlen profit-
hajszájára. A válság okai közt főtényezőként  szerepel 
mindakettő. Csak egy fog  kihúzni az örvény kavargásából: 
Visszatérés a felebaráti  azeretet parancsához. 

Az utolsó két konferencia  szólt a nemzeti azociáliz-
mus- és laacizmuaról, a keresztény világnézetről éB a kath. 
akcióról. 

Baráth profeszor  a tudomány teljes fegyverzetében,  a 
kiválóan képzett elme éa szív érzületének, gondolat-gazdag-
ságának néha szinte elemi erővel előtörő árjával éa szárnya-
lásával mélyen bevilágított a kor legégetőbb problémáiba 
s egyúttal irányt mutatott. Megmutatta, hogy a tragikus 
örvényből csak a diadalmas keresztény világnézet a az erő-
től, lendülettől, tetterőtől duzzadó igazi kar. katholikus 
életnek soha nem csüggedő aktivitása fog  egy boldogabb 
révbe vezetni. 

Nemcaak a szociáldemokraták, a bolsevisták, mi ia 
hallottuk e napokban a jövő dalát. 

Illesse köszönet éa hála a kiváló előadót, hogy a 
vidám, bátor kereszténység győzelmesen kibontakozó rene-
szánszának triss tavaszi áramába minket ia beállított éa 
segített felébreszteni  és megerősíteni a férfivilágnak  e sors-
döntő időkben annyira fontos  katholikna öntudatát. 

AZ ifjúság  lelkigyakorlatain a kisebbeket P. Bádnly 
Kolos ferences  atya vezette az ő okos, kedves, vonzó beasé-
deivel, a nagyobbak Baráth proteszort hallgatták. Igazi 
szociális nevelést nyújtott neki. őket a tájékoztatta a kor 
nagy kérdéseiben a a azooiália érzületet igyekezett bennUk 
elmélyíteni a ker. igazságok lényével éa erejével. Különö-
sen lelkűkre kötötte, ne tartozzanak aoha a katholiknaok 
köv. 3 osoportjához: a l v ó k , akik nyugodtan aluaanak 
párnáikon, mikor minden dübörög alattuk; a p a k t u m o-
a o k, akik a sátánnal ia szivaaen egyezkednek-, a g y i • a 
m e g h n n y á a z k o d ó k , akik hallgatnak, amikor hsaiéi 
niök éa tenniök kellene. Legyenek namosak aa 
hanem aa iskolán kívül ia agy máaik osoport tagjai, akik-
nek a katholioizmus öröm, boldogsig, lendület, alai», 
ssépaégsa, értékes, BUM 4a voaaé eahaii áUt t, a, 
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A Magyar P á r t hirei. 
• Magyar Párt cslkmegyel elnöki választmánya 

március hó 27-én Csíkszeredában, Pál Gábor elnöklete 
alatt Dlóat tartott, mely aaámoa kösérdekü kérdést vi-
tatott meg. Elnök Ismertette a cslkmegyel földadéklve-
tések ügyében a pénaBgymlnlssterlnmban a magyar 
képviselők által tett lépések eredményét, valamint aa 
egyenes adókról sséló törvény módosítására vonatkoté 
n] törvény rendelkeséselt A kösblrtokosságokra eddig 
törvényellenesen kivetett „llletékegyenérték" vissssfl-
zetése, illetve más köztartozásokba való besaâmitâaa 
érdekében a válasatmány a ssékelyfóldl  képviselőket a 
pénzügyminisztériumban való kösbenjárásra kérte fel, 
kik eljárásuk eredményét a kösblrtokosságobkal a hír-
lapok utján fogják  köaölnl. A felekeaetl  Iskolák köz-
ségi segélyeséBének ügyében aa elnök köaölte, hogy 
a közoktatásügyi mlnlaaterlnm egy rendeletet fog  ki-
adni, amely aa eddigi Ígéretek sserlnt határozott lntér-
kedésekkel fogja  Bsabályoanl a segélyezés arányát. E 
rendelet sürgetése végett állandó köabejárás történik. 
A „Cslkl Magánjavak"-bél a Népszövetség döntése sze-
rlnt vlssaaadás tárgyát képeső vagyon átadása és az 
eszel kapcsolatos számos egyéb kérdÍB mngo'dása vé-
gett a cslkmegyel magyar képvise'ók a Vlneb êégl mi-
nisztériummal ssámos lsben tárgyaltak éB Wlller JósBef 
képviselő ez ügyben Titulescu külügyminiszternél 1b 
kihallgatáson jelent meg, Gyárfás  Elemér ssenátor pe-
dig a mlnlsatertanáci által kiküldött hármas blrottság 
tagjaival beszélte meg as alapvető kérdéseket. A Nép-
szövetség döntése szerint a Magáojavakboz tartozó 
volt leánylBkolában magyar tanitásnyelvü tegozat ls 
létesítendő. A választmány helyeselte azt a tervet, hogy 
leányok résaére kérelmeztessék a magyar tagozat te-
kintettel arra, hogy a csíkszeredai róm. kath. főglmn. 
feleslegessé  tessl a magyar tagozatnak fiak  réssére 
való felállítását.) 

A cslkl képviselők beadvánnyal fordultak  a köz-
lekedésügyi minisztériumhoz azon célból, hogy a néhány 
héttel előbb az állami utak javítására 1B megfelelő 
ÖBBseg fordíttassák.  Elnök ismertette a vaButl szolgálati 
ssabályaatról szóló törvényjavaslatnak ama rendelke-
zéseit, amelyek a románnyelv nem tudása elmén való 
elbocsátásokra vonatkosnak és a rendelkezésekkel kap-
csolatban a Magyar Párt által benyújtóit módosítások 
elfogadását.  A választmány végül részletesen megvl 
tatta a Cslkl Ssékely Muzium létesítésénél felmerült 
akadályokat éa azok elhárítása érdekében a szüksége? 
lépések megtételét határozta el. 

A Magyar Párt a választmány határoaata saerlnt 
április hó folyamán  megyei Intézőbizottság) üléot is fog 
tartani, melyre a meghívók később bocsáttatik kl. A 
válasatmány továbbá felhívta  a megye magyar képvi-
selőit, hogy a parlament bezárása után aa uj törvények 
rendelkeséselről és egyéb kösérdekü tudnivalókról tart-
sanak előadásokat legalább több községet magában 
foglaló  körzetekben. 

& szövetkezeti törvény módosításának 
a kőablrtokosságokat ó'lntó réaie. 

A 160. paragrafus  második és harmadik bekezdése halilyon 
kivUl helyeztetik és a kővetkező rendelkezésekkel helyeltesittetik: 

Az erdőtörvény által a Népbankok központi pénztárára ru-
házott hatáskör átruháztatik a Nemzeti Szövetkezeti Hivatalra. 

Az erdőtörvény 46. paragrafusában  a járásbirónak adoll 
jogkör a vezetőségek felfüggesztésére  nézve, álruházlatik a Nem-
zeti Szövetkezeti Hivatalra s ez illetékes helyettük másokat ki-
nevezni. 

A Nemzeti Szövetkezeti Hivatal jogosult ezt a felfüggesz-
tésre vonatkozó jogát a vagyonközösségek és közbirtokosságok 
vezetőivel és alkalmazottaival szemben is gyakorolni. 

A Nemzeti Szövetkezeti Hivatal véghatározatai saját maguk-
ban végrehajthatók és a Nemzeti Szövetkezed Hivatal kérésére 
azon járásbíróság által hajtatnak végre, melynek területébe esik 
az illető vagyonközösség vagy közbirtokosság. 

A fenti  esetben a Nemzeti Szövetkezeti Hivatal megküldi 
az illetékes járlsbirónik az iratokat, hogy ez Ítélkezzék a kihágás 
tárgyában és a bUnügyön kivül, határozzon a felfüggesztett  egyén 
végleges eltávolítása vagy visszahelyezése tárgyában. 

Az erdőtörvényben előirt összegeket a vagyonközösségek 
vagy közbirtokosságok kizárólag csak a központi Szövetkezeti 
Pénztárnál helyezhetik letétbe. 

Az erdőtörvény 49. paragrafusában  irt esetben az összegek 
szélosztása a központi Szövetkezeti Bank utján történik a Nem-
zeti Szövetkezeti Hivatal által elkészített kimutatások alapján. 

Az ellenőrzés, jogsegély és technikai irányítás költségeinek 
fedezésére  a vagyonközösségek és erdő- vagy legelőközbirtokos-
ságok közvetlenül a Nemzeti Szövetkezeti Hivatalhoz bizonyos 
évi járulékot fizetnek,  melyet a Szövetkezeti Tanács állapit meg, 
s amely nem lehet több, mint a bármiféle  címen befolyt  nyers 
jövedelmek egy százaléka, melynek behajtása e törvény 136. sza-
kasza értelmében történik. 

A Nemzeti Szövetkezeti Hivatal ezeket az összegeket a fenti 
67. szakasz szerint kezeli, külön költségvetési fejezet  alatt, az 
előző bekezdésben irt rendeltetési célra. 

A Nemzeti Szövetkezeti Hivatal hivatalból megsemmisítheti 
a közgyűlési határozatokat, ha ezek a törvényekkel, az alapsza-
bályokkal ellenkeznek. 

A vagyonközösségek és közbirtokosságok költségvetései 
nem jogérvényesek, csak akkor, ha ezeket a Nemzeti Szövetke-
zeti Hivatal jóváhagyja. 

Csíkszereda és vidéke Ipartestületének 
közgyűlésé. 

Csíkszereda és vidéke Ipartestule'e lolyó évi márolus 
hó 26 án, Bíró József  elnöklete mellett Impozáns keretek 
között tartotta meg évi közgyOlését. 

Az elnöki megnyitóban Bíró József  utal a klslpiroaság 
aulyos gazdasági helyzetére, amely évről-évre válságosabb 
körű mények közé sodorja a kisiparosságot A szakmai érdekek 
védelme osak ugy lehet eredményes, ha a kisiparosság ragasz-
kodik érdekképviseleti szervezutéhei Az Ipartestületek az 
erdélyi kisiparosságnak bevált Intézményei, amelyeknek meg-
tartása életérdek. Kéri a kisiparosságot, bogy megértéssel 
t»rtaon kl mellette és ne tévessze szem elől, hogy az össze-
tartás a bizalom, as egymáa Irán'l szeretet minden Intézmény 
megtartásának alapja. 

A oalkmegyel pónaügylgaigatóaág 
adoktröva»! osztályát Sepsiszent-
györgyre helyezik. 

Bíró József  elnök beszámol annak a megyei küldött 
ségn«k munkájáról, amely Ţaţu Aurel dr. vármegyei főlapán 
vezetésével folyó  évi március hó 75-én jel-ntkeiett Vajda 
miniszterelnök előtt, a oalkmegyel pénztlgylgazgatóaág adó-
klrórási osztályának Sepsiszentgyörgyre való elhelyezése 
ügyében. A miniszterelnököt kérték, hogy megváltoztassa ezen 
sérelmes Intézkedést és hagyja Cslkmegyében at adóklróváal 
oaztályt, miután Cslkmegye nagyobb adóió mint Háromszék. 
A mln'Szteielnök kijelentette, hogy mogvlzBgálja a csíkiak 
panaszát és ha lehet segíteni fog  rajta 

A oalkmegyel kisiparosság kérése 
a vármegye kösőnségches. 

Az Ipartestület közgyűlése elkeseredett hangulatban 
foglalkozott  azzal a helyzettel, amelyet mluien szakmában 
okoznak a képesítés nélkül dolgozó kontiilparosok E'határozta 

a közgyűlés, hogy kéréssel fordul  a vármegye köztiuBégé-
hez. Kéri elsősorban a munkáltató nagyközönséget, hogy 
ne dolgoztasson olyan Iparosokkal, aklkn' k Ipar'gazolváoyuk 
nlnaaen. A következőkben kénytelenek leszünk azokat la 
tinazással háhorgatnl, Ipa hatósági tárgyalásokra Idézgetni, 
akik a kontárlparosokku dolg.-ztatnak. Reméljük, hogy a 
közönség megérti a kMparoas&g kérését. Utóvégre a kis 
Iparos adót hzut, f-le!ós  munkát végez, amit a kontár-
Iparoatól nem várhet senki A közönség támog&tá&án klvUl 
a közgyűlés az Ipa hatóságokhoz fordul  éa kéri, hogy min-
den jelentés esetében a törvény szigorával járjon el a kontár-
lfa-os  ellen. Adott esetükben közölni fogjnk  azoknak nevelt 
Is, akik kontárokkal do'goztatnak KérjOk, hogy őket la 
forumoztassák  az l | arl kihágás téryének bizonyítására. 

Ingyenes orvosi rendeli. 
Aa iparosság egyik legazoolállaabb Intézménye as Ipar-

tastolet ingyenes orvosi rendelője: Dr. Berkoviea József  orvos 
vezetésével egy eastendő alatt Igen eredményes munkát vég. 
sett. Az Ipartestület közgyűlése ismételten felhívja  tagjainak 
Heveimét, hogy as orvosi rendelő mindennap ingyenesen 
a tagok és oaafáitagjalk  rendelkezésére áll 

A munkakamaral választások. 
Cslkvármegye kisiparossága a marosvásárhelyi munka-

kamarába szervezte tett be. A kamara Igugatótanáosának vá-
lasztása folyó  évi április hó 23-ra van kltflzve.  az Ipartestület 
állandó figyelemmel  van arra, hogy a munkakamarában a 
cslkmegyel kisiparosság méltó képviselethez Inason 

Az Ipartestület közgyűlése évi Jelentésében részletesen 
Ismerteti mlndszon memorandumokat, amelyeket Iotnlţesou 
minkaügyl miniszterhez terjesz'ett a kisiparosság sérelmei 
ügyében Megjegyzi a jelentés, hogy Ioanlţesou miniszter az 
előterjesztett panaszokat 1932 évi november hó 8-án Brassó-
I a-i magáévá tette éa azoknak Jólndnlatu ozvoslását meg-
ígérte Ugyanakkor a miniszter az elismerés hangján emléke-
zott meg az Ipartestületek szervezetéről és biztosította, hogy 
azokat bántani nem akarja és további munkájukat nem 
akadályozza. 

Az ipartestület közgyűlése felemelő  módon nyilatkozott 
meg az Intézmény Iránt amelynek munkáját szükségesnek 
látja s azt minden áldozattal fentartja.  Ezúton Is felhívja 
trgjalt, hogy azon osekély tagdíjaikat, amellyel az Ipartestület 
fentartásához  hozzájárulnak fizessék  meg rendesen s ezzel 
biztosítsuk az Ipartestület munkáját az összlptroaság jarára. 

Az Iparosság foglalkozott  azial az értékes parlamenti 
munkával, amelyet Szabó Béni Iparos-képviselő kifejt  a kis-
iparosság javára Elhatározza hogy Szabó Béni iránt bizalmát 
fejezt  kl és kéri, hogy a kisiparosságot nehéa sorsában tovább 
la támogassa az eddigi azeretet*el. 

Az Ipartestület kösgyülése komoly, méltóságteljes kere-
tek között zaj'ott le s azt Bíró József  elnök abban a remény-
ben zárla be, hogy a calkl kisiparosság mindenkor teljesíteni 
fogja  kötelességét az orazág legértékesebbjének, a kisiparnak 
védelmében. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A Skoda-ügy.  A román belpolitikai élet még 

mindig a Skoda-Ügy leleplezésének a hatása alatt áll. 
Aa Ugy mögött nagy arányú megvesztegetés, CBaláe, 
lop,4B és kémkedés gyanúja látszik, Btnely oaprél nrpra 
blzonyopodlk. írásokat fedeznnk  fel,  amelyeket 28 mil-
liókért adtak el, másokat 70 milliókért kínáltad el-
adásra. A nyomozás keménytn folyik  és aa ugy tllnik 
fel,  bogy a m-tl Idők legfantasstlkusabb  csalá^íri', 
rántja In a leplet. 

Megszavazták  az állami költségvetési  Ac állam 
költaégvetését a kAinar» mc»- zavart»». M dgerru p̂ nz-
ügymluipzttr nagy bess^dbrn ajan'otta müvét, dH a 
képviselőházban alig volt hallgatósága. Ugy látszik a 
képvlaolőket nem érdekli a költségvetési zRonglórkő-
dés. Utóvégre nekik e'ég ha megválasztották, még 
hallgassák Is a pínzügymlnlezter erőfessltéseit.  Árért 
a vacak napidíjért. 

Az osztrák  fővárosban  nagy zsidóellenes  tün-
tetés volt,  amelyet aa osz'rák nemzeti szcciállsták 
rendeztek. 

Japán  kilépett  a Népszövetségből.  A japán 
kormány alhHároata, bogy véglegesen kilép a Nép-
BZÖViítaAê ő'. 

Titulescu  Párinsba utazott, hogy a kisantant 
megbízásából illtaloaion Mu solinl né&y hatalmi béke-
tervezete ellen. 

Az amerikai  zsidók  Newyorkban a mu't héten 
nagy tUntot̂ nt rendeztek Németország ellen. 

A SkoJa-úgy  első  halálos  kldoiata.  A Skodt 
ügyben szenzációs fordulatok  állottBk be. M-ircim hó 
30-án fóbelőtte  magát Sica Popiacu tábornok a craiovai 
I. hadtest parancsnoka. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Amit a rákról tudni kell. 

Mindaddig, mig ezek a sejtek, ezek a szövetek — jó 
munkások módjára — lelkiismeretesen állják meg a helyü-
ket, a szervezet egészséges. Ha azonban valamelyik sejt-
csoport, vagy szövet, mondjuk: BZtrájkba lép, vagy szabo-
tálni kezd, vagyis nem végzi rendesen a dolgát — akárcsak 
a társadalomban — súlyos zavarok lépnek fel.  Ha pedig 
valamelyik szövet — nevezzük valamely társsdalmi osztály-
nak — ott akar tért hódítani, ott akar magának megélhe-
tési lehetőséget teremteni, ahol nem rendeltetése és képes-
ségei nem felelnek  meg az adott helyzet körülményeinek, 
nemcsakhogy megzavarja az együttesnek munkáját, hanem 
saját maga ia a megváltozott körülmények miatt pusztulásra 
van Ítélve. Mihelyt pedig az általa okozott zavarok elég 
súlyosak, az együttesnek pusztulását idézik elő. 

A rák esete pontosan ez. A lázadó sejtek ez esetben 
a felhámsejtek,  a bőrön, az Üreges szervekben vagy bárhol, 
ahol találhatók. Mihelyt ez a — külső hatásoknak felületes 
helyzeténél Jogva leginkább kitett — szövet megtagadja 
előőrsi szerepét és a mélybe, másféle,  más rendeltetésű 
szövetek közé akar hatolni és ottan fejlődni,  réazben elpusz-
títja azokat, de elpusztul maga is. A szervezetben beállott 
ezen forradalmi,  mondhatnám osztály forradalmi  megmozdulás 
eredménye a Bzövetpusztulás, azaz seb. Az anarkhiás felhám-
sejtek terjedésének eredménye a fájdalom  és végső fokon  a 
megviselt szervezet pusztulása. 

Ez a rendellenes felhám-szövet  burjánzás és annak 
egyéb szövetek közé terjedése, sz ott bekövetkezett íoncso-
lás és sejtpusztulás pontosan ellenőrizhető és figyelemmel 
kísérhető a mikroszkópiai kutatás módszereivel. Nem titok 
tehát, hogy a rák-betegség a test harmóniájában beállott 
aoarehia, bolsevizmus, osztályforradalom  megnyilvánulása. A 
nézeteltérések, illetőleg bizonytalanság ott kezdődik, ahol 
feltevődül  s kérdés: mi inditja meg tulajdonképpen ezt a 
tolyamatot? Mi borítja fel  a szövetek között fennállott, 
addig kifogástblan  együttműködést ? Van aki kémiai ingere-
ket okos, mint bizonyos anyagokkal, pl. a kátránytermékek-
kai való huzamosabb érintkezés. Mások meohanikai ingere-
ket emlegetnek, pl. as alaó ajak rákjánál aa agy helyen 
tartett pipa-oautora évtíaedekig tartott nyomását, nyalvrák-

nál az rossz fogak  dörzsölése nyomán támadt sebeket. — 
Égések, ütések, szemölcsük helyén is láttak már rákot ki-
fejlődni.  — Van olyan elmélet, mely azt állítja, hogy a 
rákot ezideig még tel nem fedezett  baktérium okozná, má-
sok szerint, valamely, a sejtek belsejében éld parazita. Azt 
is állítják, hogy a rákos beteg lappangó állapotban már 
születése óta magában hordaná a bajt. — Nem célunk bele-
mélyedni az elméletek erejébe. Mint oly sok tudományos 
rejtélyre, talán erre is rövide.sen fény  fog  derülni. FontOBabb 
számunkra, hogy beszéljünk kissé a rák megelőzéséről és 
gyógyításáról. 

Megelőzésének módjai igen szerények. Szigorú tiszta-
ság a ruházkodásban, étkezésben, testápolásban szóval min-
d-n vonatkozásban. Minthogy a rákos hajlam valószíuüleg 
örökölhető, rákos családok tagjainak tartózkoduiok kellene 
a házasságkötéstől. — A rák-okozó anyagok (pl. kátrány-
termékek) gyártásánál inegfdlelő  munkásvédelem. — UOBBZ 
fogak  javítása. — Nehéz, lüszeres táplálkozás, alkohol és 
dohányzás mellőzése. — Oyomorbajok, méhbántalmak gondos 
kezelése szerepelhetnek, mint a megelőzés előfeltételei.  Fon-
tos tehát megszívlelni, hogy semmiféle  kis sérülést, ütést, 
sebet, égést, mely rövid időn belől nem gyógyul, semmiféle 
gyomorpanaszt, méhbántalmat, szemölcsöt, gégebajt, vagy 
egyéb betegséget elhanyagolni nem szabad, hanem lehető 
legrövidebb időn belől orvosnak kell az megmutatni, mert 
egyedül csak az orvos döntheti el — gyakran bonyolult 
vizsgálatok után — vájjon egy egyszerűnek látszó kis bőr-
repedés nem jelenti-e a rövidesen halált okozó rák kezdetét. 
Különösen áll ez a 3 5 - 4 0 évet túlhaladott életkorban. Ha 
valahol itt érvényéé a „periculum in mora", veszedelem a 
késlekedésben, mert amelyik rák gyógyítható ma, esetleg 
már nem az pár hét múlva. — Szóval a megelőzés egyet-
len biztos módja: minden kis dologgal orvoshoz menni. A 
„háziszerek" éa a szomszédasszonyok tanácsai lehetnek 
igen bölcs és olcsó dolgok, de adott esetben drágán, as 
életével fizetheti  meg őket a spórolós egyén. 

Minél előbbi felismerése  a betegségnek éa annak hala-
déktalan kezelésbe vétele : íme a rákprobléma jelenlegi meg-
oldása. A kezelés három módját ismerjük: a Röntgen besu-
gársást, a rádiumkezelést éa a sebészeti uton való kiirtást. 
A Röntgen éa a rádióm keselés aa X sugarak éa a rádium 
gamma sugarainak azon tulajdonságát használja fel,  hogy 
biaonyoi ideig alkalmaava alpoaatitólag hat a fiatalabb,  tţj-

lődésben levő sejtekre, mig hatástalan az idősebb, díileren 
ciálódottabb BZÖvetekre. Minthogy a rákos sejtek mindig 
fejlődő,  fiatalabb  sejtek, igy az X és gamma Bugár kizáró-
lag őket pusztítja el ott ahol találja, tehát a rákos folya-
matra gyógyitúlag hat. F.z a kifogástalan  elméleti elgondolás 
gyakorlatban sok nehézségbe ütközik és nem mimliK u l 
teljes eredményt. Azért a modem irányzat eltért a kízái" 
lagos líöutgen és rádium kezeléstől és ezeket a sebészeti 
kezeléssel együtt, mint annak utókezelését (az esetleg m>'K 
megmaradt rákos sejteket elpusztítandó) alkalmaz. — \ 
aebészeti kezelés alapelve: kiirtani a megbetegedett szervei 
és igy elejét venni a terjedésnek. Természetesen igy sulyu-
san csonkító műtétet kell néha végrehajtani, ahogy a franci» 
tanyar orvosi humor mondja: il faut  opérer géuéreusement. 
.nagylelkűen kell operálni", azaz minél többet kiirtani, a 
megállapíthatóan beteg terület határain jóval tul, hogy a 
visszaesések lehetőleg elkerülhetők legyenek. — Természe-
tesen ez is csak addig lehetséges, mig a baj még nem ler 
jedt rá a szomszédos szervekre, mert végeredményben min 
dent kiirtaui mégsem lehet Itt ismét a korai felismer" 
szükségességét hangsúlyozom. Mert ha igaz, hogy helyre 
hozhatatlan hibát követ el az orvos, ski nein ismeri lel 
idejekorán a kezdődő és még operálható rákot, éppen olyan 
súlyosan vétkezik önmaga ellen, aki elhanyagolt bajjal, 
későn jelentkezik orvosi vizsgálatra. Az ilyen betegen ideig-
óráig még könnyít a Röntgen besugárzás, de sorsa mégis 
csak a fájdalomcsillapító  morphium, aztán pár hónap, vagy 
1—2 éven belől a biztos halál. 

A bemutatandó film  körtllbelől ezekre akarja felhívni 
a figyelmet.  Bemutatja, hogyan vizsgálják meg mikroszkópon 
a gyanús sebből vett kia darabkát Megmutatja azoknak a 
bizonyoa, mélybe terjedő felhámsejt-caoportoknak  mikrosz-
kópiai képét. Majd a Röntgen éa rádiumkeaelésről ad néhány 
édekes felvételt,  valamint a sebéaseti kezelésről is. 

Kérem, kiaéijék figyelemmai  a filmet  éa mégegyszer, 
ne feledjék  el, hogy korai diagnózis éa azonnali kezelés 
mentheti mag agyedttl a rákos beteget Akárki kaphat rákot, 
de osak saját hanyagaága ítéli fit  halálra. Amíg pedig meg 
van a lehetőség, egészségünkért, életünkért felelősek  vagyunk, 
tehát önmagunk és a társadalommal szemben fennálló  köte 
leaaégttnket teljesítjük, ha legkiaebb gyanú esetén kikérjük 
a bizalmsakat más «cetekben kiérdemelt orvos szakirtó 
taaáeeái (Vég*) 
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és Jugoszlávia között létrejött egyezmény ratifikálásá-
val kapcsolatosan figyelemre  méltó bessédben fejtette 
kl, hogy a magyar kisebbség ngyanaion jogokat kívánja, 
miat amelyet esen egyesmény alapján a bánsági Herb 
és horvát kisebbségek élvesni fognak. 

Gyárfás  ia Willar  Jóiaef  interpellációira  a 
törvényhozás háaal a vasutasok sservesetl ezabályzatá-
r&l szóié törvényt oda módosították, hogy a románnyelv-
nemtudása elmén elbocsájtott vasutasok nyugdíj igénye 
változatlanul megmarad. 

Móricz Zs.: ,Légy jó mindhalálig" ofmú 
színdarabja Csíkszeredában. 

A Paikl Lapok Jelezte mir azt a művészi értékű meg-
lepeté9t, amelyet viroBank műkedvelő ezlnéaigirdijinak Bzl ne-
jara dr Hiraoh Hngóné vezetésével a hasvéti flnoepekre 
készít Móricz Zsigmond : „Lég; Jó mindhalilg" olmil mély-
batisa, hirom felvoniaoa  színműve kerül elAadiara. A lőglm-
názlam tornaoeamok» lizaa előkészületeknek azlnhelye. As 
előadás sikerének (ényét elAvetltl az a tény, hogy a szereplők 
tehetsége éa lelkiismerete mir most művészivé tudta emelni 
a darab eljitsziait. 

De beszéljen a magas színvonala kaltareaemény mellett 
a gondos szereposztás : Nyilas Misi, Antal Edit; Orozl dlik, 
Bázis Izabella; Ohtmessy, dlik, Pototrky Olga ; BSazSrményi, 
dlik, Fzopos Uanol; Sindor |Mlhily~dlik, Zacharle Hédi; 
A n d r i s s y , diik, Sprenoi F«rkó ; Szegedi Fed, dlik, LArlnoz 
Pista; Tok Marol, dlik, Haj la Leake; Tannenbaam, dlik, 
LőlHer Vili; Valkay tanir ur, Takács Lajos; Viola. Adorjin 
0 z1; Billa, Karda Zsóka; Doroghyné, Cslszér Patyó; Doroghy 
Sdny ka, Szabó Plol; Pedellus, < siszir Jenő; LlBznyay rr, 
f/.ot.'ii  óoök, CsedA GyOrgy; Nagy ar, VIII. o., Imreh Lajos; 
Török biasl, Szentpéterl Billnt; Török néni. Keresztes Uar 
pi' , Ilonka kisasszony, Vikir Ilu; Jinoa ur, Biró Zoliin; 
Pós&laky, vak öreg ur, Dr. Kelemen Károly; Takarítónő, 
Keresztes Has; Igazgató, Hódosy Kiírnia; Sakadl, tanir, 
Pulohárd Junos; B goly, tanir, Dr. Kelemen Kiroly; Béris, 
tanár, Veégh Sindor; Juhász, tanir, Vikir Lajos 

Találkoztunk Arany Jánossal. 
— A főgimnázium  emlékünnepe. — 

Virosunk osztatlan érdeklAdéss mellett zajlott le a róm. 
k íLlh. fAglmniz  am taniri testülete és Ifjúsága  iltal a magyar 
i:ép nary költője Arany Jinoa halilinek 59 éves fordulója 
Hlkslmával rendez' tt ünnepély A fáradhatatlan  és gondoa 
rendezőség olyin megkapóan tartalmas műsort adott, amely 
hosszúsága ellenére Bem volt íiraaztó, ellenkezAleg o yan 
kedves élményt gyújtott a közönségnek, amely íeledhotet énül 
belevésődött m'ndacny ank lelkébe. 

Az ünnepély elflkészltAjének  és rendezőjének: Albert 
Vilmos fóglmnizininl  (ani'nek meleg sz*retettel kldo'go-
zot», vonzA elAadisa Arenyról teljes egészében nyomdafestéket 
é demel. Ő aki kétszer találkozott Arannyal — ain'nt elAadisa 
kezdetén említette — l e h e t i vé tette, hogy szaval nyomin, 
mi Is lelki ez m»lnk rlé illithas-uk a szalontal gatdilkodó 
.Családi kör'-ének halhstitlansigra hivatott tagját A hatal-
mas As-rőke> termő m»gynr föld  tgysze-ű fiinak  Arany György 
nramnak késel gyermeke Arany Jinos, aki 1817-ben látott 
n> pviligc t Bir rendkívüli Bzelleml tehetsége mi ' tannló 
koriban kitűnt, szüleinek támaszaképpen falujában  marad mint 
tanító, késAbb mint jegyzA. Itt Írja meg „Toldi"-jit, amellyel 
rfcy  esapisra Ismertté teazl nevét. Kl ne Ismerné a híres, ne-
vez >tes Toldi Miklós történetét '( Amikor az elAadó Arany 
páratlan zdmata magyar szavalt Idézve beleszAlte e Aadisiba 
Toldt történetét, boldog gyermekkorunkat ilmodtnk vlsaza, 
— Albert Vi'mos mindig élvezetes, az é deklődéat állandóan 
lekötő előadieinak Borin — vázolja Aany további élettörté-
netét, amely 1882 ben ért véget, »mi kor mint az Akadémia 
lőtitkira, a halhatatlanok soriba kSltözOtt. 

Népünk n a g y köl.ője és nagy tanítója, emberi éa költői 
egyéniségének rntgrajzolisa után következett a nagy érdek-
lődéssel várt „Petőfi  Szilontio" olmü egyfelvonásos  Bzlndarab 
előadása. A mait Bz iza l magyar levegője iramlott felénk,  ml-
ko' az orszigoshlrű költő Petőfi  Sindor meglátogatja egyszerű 
otthonában Arany JinoB notirlast, akinek a „Toldi" olvasiaa 
után „ab lnvlslo" Ismoretenül la lelki baritja lett. PetAfit 
Arany és felesége  szlveBen fogadjik.  Petőfi  otlhonraan érzi 
magit, eljitsz'k a gyermekekkel, alkalma vai meglsme nl a 
derék szalontal népet, amely lamerl az A vereelt, a két költő 
párbeszéde a népről, mmt a költészet élAforrisiról,  egy háti-
soa tabló — ez volna a színdarab. Nem nagy igényű, annil 
pompisabb volt az elAadis. 

Csak természetes, hogy a legkedvesebben szerepelt a 
két kis aprósig Balogh Irmnska és Albert Palkó ElAbbI 
Arany Jallskit személyesítette kiviló ügyességgel Otthono-
son mozgott a színpadon, komolykodó, aranyoa kla Jaliska 
volt Megérdemelte, hogv Potőb biositól osókot kapjon. Albe t 
Palkó ngynacsak mint "bátor fe'lépéaO,  eleven Arany Laol 
társalgott Petőfi  bioalval. B lonyira eddig tndja a neki vén-
ben elmondott mesét a nagybajaazu emberiAl- Aranyné ase-
repében Szelwart Liazlóné Bardóoz Irma a tAle megszokott 
kifogástalan  színpadi ritermettaéggel és kedves közvetlenség-
Kel matatta be az aggodalmaskodó Arany vtJim lelkületű 
feleségét.  Biró Teréz Sári nénije megjelenés, rnha és hang 
tekintetében éa korhú alakltia volt. A diikok la kitettek ma-
fiakírt.  PetAfit  Sirossy Béla VII. o. t. Aranyt B.lázs László 
VII o. t taliló módon, nagy ügyességgel szrmé'yesltette, 
mellékszerepükben Igen elkerültek voltak Abrahim Árpid 
VII. o. t. éa Bioz Gergely v I f  o. t., aki hangalatoa zene-
klsérettel hatiaoaan énekelt. 

Az ünnepi előadást és a azlndarabot, melynek előkészí-
tésében Sarkadi zenetanir la tevékeny részt vett, talilóan 
tgéezltette k> RÍ meg Aladir II., Kóaa Árpid IV. éa Barlez 
I'énrs V. o tanulók szavalalatai, akik Arany költeményeket 
adtak elA szép felkészültséggel  éa megérdemelt sikerrel. 

Az ünnepély művészi keretét a Csíkszeredai Dal- éa 
Zsneegylet zeneka a éa a {Aglmniainm énekkara adta meg. 
MindkettA Sarkadi Elek főglmn  állami zenetinir vezényletével. 
Előbbi a megnyitó és a beziró zenét azolgiltatta, mint min-
dig ezúttal la tomboló tetszést aratva, az énekkai B'lntén két 
énekszim szabatos elAadiaival tette tOkéleteaai a műsort. 

llleaae a legteljesebb elismerés a nemzeti mnltnnk éa 
és annak nagy alakjait megbecsfllA  közönséget, amely Ismét 
oly Bzép szimmal Jelent meg eaen az ünnepélyen és llleaae 
köszönet a klviló rendezőt, aki e talilkoió létrehoziaival a 
közönségnek Ily nemea élvezetet nynjtó kedves órikat aae zett. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi ós 
iparkamara közleményei. 

A folyé  évi március hé 21-én kelt 146 685. ssámu 
mloisaterl határosat értelmében a március 1 — Junlns 
hó 80 lg terjedd Idére megállapított kvóta keretein 
belül Igénylendó árumennyiségre vonatkosé behosatall 
engedély Iránti kéréseknél minden egyes vámtétel után 
100 lej fizetendő  be a Kamaránál, a Minisztérium lavára. 

A kereskedelemügyi minisztérium 147.971. aa., 
folyé  évi márclas hé 88 Ikl Monltarel Ofldal-bai  mag-

jelent batárosata értelmében a fenntl  Időre Igénylendó 
kontingentált árukra vonatkozó pótkvóta Iránti kérések 
legkésőbb folyé  évi április hó 10 lg terjesstendők elé 
a speciális bizottságokhoz. A két példányban kézzi-
tendő kérésekbes csatolandó a kereskedelmi és ipar-
kamara által hitelesített és a fenti  (márciusi — ju-
nlui 80) Időtartamra ssóló kvóta-engedély másolat 

M'ndasok, akik annak Idején hibájukon kívüli ok 
miatt maradtak kl a Kamara által késaltett kontingen-
tált árukat Importáló cégek kimutatásából, utólagos 
felvételllk  iránti és a Kamara tanúsítványa által támo-
gatott kérésüket legkésőbb a fenntl  határozat keltétől 
számított 16 napon belül fel  kell teijesszék a Kamarák 
Szövetségének. 

Azon Importőrök, akik annak Idején nem láthat-
ták előre, hogy bizonyos cikkbél behozatalra fognak 
szorulni, erre vonatkozó kérésüket legkéFŐbb folyó  évi 
április 6-lg fel  kell teijesszék a Kamarák Sietségéhez. 

— Tekintettel Brra, hogy Bok cég még nem tett 
eleget bejegyzési kötelezettségének, a márclns Í5 én 
kelt 192. számú Minisztertanácsi határozattal a bejegy-
zési batáridő kivételesen és utoljára f.  év junlus 80-ig 
meg lett hosssabbitva. 

— A munkanélkülieket segélyező központi bizott-
ság, mely a Munkaügyi Minisztérium elnöklete alatt 
működik és a munkaadók és alkalmazottak képviselői-
nek esen Minisztériumnál Urtott tanácskozásai folytán 
jött létre, még a mult év november hó 30 án tartott 
liléiében ugy határozott, bory aa állam részéről adott 
összegeken kivül, a munkanélküliek segélyezése B 
mnnkaadók és alkalmazottak hozzájárulásából Is tör-
ténjék B ez a hozzájárulás — Vi'/o-ban a munkaadót, 
'/,%> ban aa alkalmazottat terhelőleg — a kifizetés  alá 
kerülő bérlisták alapján 1% ot tenne kl. 

A fizetések  l°/,-át kitevő esen hozzájárulás ha-
vonta fizetendő  be a kereskedelmi éa iparkamara pénz-
táránál a munkanélküliek alapja javára. 

Ezen kötelezettség érvénybelépte 1932 évi decem-
ber bó 1 vei számítódik, beál ltása azzal a célzattal 
történt, hogy a képviselőház által már megszavazott 
muokané'küllek törvénye életbeléptetését megakadá-
lyozzák, amely tudvalevőleg egy uj nagy terhet Jelen-
tett volna a kereskedelemre és IpBrra. 

Tekintettel arra, hogy mtl napig ezen kötelezett-
ségnek nem lett elég téve s nehogy a Minisztérium 
más Int^z'iedéiek magtétele Iránt lépeseket tegyen, 
f  Ihlvju'i a kerU'etUr.kben levő összeB kereskedelmi és 
Iparvállala'oVat, hogy a mai napig járó összegeket 
htlnd^ktalanul fliea-ék  be a marosvásárhelyi keres-
kedelmi éa iparkamara pénztáránál B muakanélfcüllek 
alapi a javára. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ismét a Curentai. A mul', számunkban rö-

viden érintettük, hogy h Cur/rtu* c. román uje^g ékte-
len mocikoMdáíh* kerd.-tt Pi;ncr Ápád, Dr. Pál Gá-
bor és R'Szeth Viktor sei-mélyével kapcsolatosan. — 
Azóta folytatása  van a do'ognak. Március bó 27-ikl 
számában a Curentu1 az eddiel^tnél F*örr>Ubb hazug-
ságokkal á<l e'ő. Mind o k-pzuletet felülmúló  rettene-
tes állításokat közöl. íme egy pár. A csíkszeredai Ma 
nyár Párt kilenc^zstn',olvsn mi:|;ó ejt (nem sajtó hiba, 
kilencszáznyolcvan millió lej ) zset.e't b« a közhirtokos 
«ároktól Eaaelr Hfi  ÖBSzernek n'gyréFzét Bud p-f-'re 
kll dt'\ hoey revbió^ po ilikát folytassi-rak.  — R -
szegh Vik or megölte a nagy román költőt Vu'oviciu 
k-.pitinvt. Nem Is folytatom  to á'.b, m -rt minden hír-
lapi > oaiol^ságo: nélkülöz a cikknek valem nnyl állítása, 
amely két hos zu hisábon k<-r"Fztül kísérti a p*pir 
türe'mét. — Hát m t lehet Itt ciinálnl, ha l"het»égeB 
ujiájlró párnát igy kezelni, emint a Curentul hiz^za-
báiysl raegeng) d k Bu^urestib n n"m tuiiáV ellenőrizni 
azon borz» rats vÁd̂ knHk Igazságát. Viszont Itt hely-
h<tn minden h<tó-ti, minden tárgylNgoa. jóérzénü ro-
mán ember el>ő pillanatra látja és m gdöbben attól a 
pocsék ujHáglról moráltól amelyet a Curentul a cslkl 
ügyek körül tanunlt. — Bz n künk elégtétel. Többre 
nem Is számi hatunk. Ht pedig a Curantul beteg, a'kohol-
iatt Agju tudósítója eaetleg arra számit, hogy megle-
het minket zsarolni, akkor nagyon téved. Nekünk csak 
a ssibünk beteg. Az Idegeink bála Istennek az Idők 
minden mocskát és képtelenségét nagyszerűen ál ják 
— N -m tud olyant Irn1, amivel rajtunk csak 1 lejt Is 
keresht t N -m, mert tlsstább kézzel, tisztább srándék-
kal állunk a helyünkön, mint akármelyik BÖtét Irányí-
tója a Curentul mocskolódásoknak. 

— Aa évi adókivető bizottság áprilia hö 
10 én kendi meg mnnkájat. Az évi adókivető bizott-
ság fulyó  év éprl'ls hó 10-éo, a pp' ciálls adóblzottrág 
április hó 20 án kezdi meg működését. A patenta fixt 
törvényt 10 osztályra egészítették kl B Ity az sdókive-
tés porán újra osztályozzák azoknak a kisiparotoknak 
As kereskedőknek adóját, akiknek évi Jövedelme a 
26000 lejt nem haladj t m g. I. osztályba 1 - 6000 lejig, 
II. oszt. az 6-10000 lejig. III oszt. a 10-16000 lejig, 
IV. oszt 16-20000 lejig, V. oszt. a 20-26000 lejig 
terjedő jövedelmek tartoznak. I. oszt. 640 lej, II. oszt. 
1260 lej, III. oszt. 2160, IV. oszt.* 8200 lej. V. oszt. 
4140 lej ÖBBB adóval rójja meg az adózót. A blzottsá-
so'r hivatalból oBztá'yozzák, Illetve rev'deálják azon 
kls'p trofoVnak  adóját, akiknek jöved< Íme a 26000 lejt 
nem haladván meg az első öt osztályba való klaBSslfi 
kálás valamelyikére Igényt tarthat. 

— Paiyáaatl hirdetmény. A csíkszeredai Ipar 
testület folyó  év április bé 26-én d -lelőtt 10 órakor 
tartandó nyilvános esóbell és írásbeli afet  ajánlatok 
által egy évi Időtartamra bérbeadja a város legforgal-
masabb helyén fekvő  vendéglőjét ég szál'odáját. — 
Kikiáltási ár 46000 lel. Bánstpéna 10 százalék. - Ár-
veréal faltételek  megtekinthetők aa IpartastUet Irodá-
jában. 

— A komiaaár ur pofonjától  megvakult 
egy újságíró. Reményi Sándor a „Baalontal Lapok* 
sserkeBBtőJe megirt egy szürke hírt Mihulin Miraea 
saalontal rendőrkomiszár magára néave sértőnek találta 
a híradást és Reményi Sándort a kávéházban arculütötte. 
Az újságíró fél  saemére vak volt és másik ssemidege 
as ütés következtében megssakadt s Igy most teljesen 
megvakult. — A Bsemeviiágával fizette  meg ssegény 
újságíró a hatósági köseg durva Inzultusát. Nehéz hi-
vatás keserű kenyér a kisebbségi újságíróé, amely köa-
ben sok alattomos támadásnak van kitéve a toll harcosa. 

— A kathollkna nők beke demonstráoiója. 
Március hó 26 én a Boldogaágos Szűa Mária anyasá-
gának ünnepén egész Erdély katbolikuB nőegyletet 
béke ünnepet tartottak. 

— Meghalt Palánoa Sándor. Cslkdánfalván 
80 éves korában elbunvt Paláncz Sándor nyug. tanité. 
Sok székely Iparos áll könnyezve ennek a derék taní-
tónak a sírjánál. Paláncz Sándor évtizedeken kerezatül 
"őt az utóbbi eastendőben Is minden Idejét a székely 
kisiparoB képzésnek szentelte, ő helyezte el, Ó küldötte 
el a fflcalkl  székely gyermekeket az ország minden 
részébe ipari pályákra. Nem egy tekintélyeB Bzékely 
kl» ptros köszöni ma neki egéaz exlszterciáját Dolgos, 
munkás élet szállott sírba. Legyen emléke áldott. 

— A Kolplng Legényegylet fnvóa  aenekart 
szervea. A Kolplng Ligenyegylet csíkszeredai tagozata 
24 taiu fúvózenekar  szervezésén dolgozik. Minden jsl 
arra mutut, hogy e nemts terv sikerrel jár B vároaunk 
rövidesen ujabb kulturális értékkel gyarapodik. 

Halálozások. Bács Károly csíkszeredai vendég-
lős egy betl kicoa szenvedés után folyó  év március hé 
26-án elhunyt. Márc'ui hó 28 án temették el a város 
eq vidéke közönségének óriás részvéte mellett a tap-
loczai családi sírkertbe. 

— Cslbl Mlklósné 91 éves korában meghalt Dlt-
róban. Elhunytban Cslbl Bíla marosvásárhelyi városi 
nyomda-igazgató édesanyját gyászo'ja. 

— ZsögödfOrdö.  Z ögödfUrdón  a meleg kádfürdő 
jövő h >ten megnyílik B egy héten háromszor, csütörtö-
kön, szom'ia'on és vasárnap eg^sznep a közönBég ren-
delkezésére áll. A fUrdó  rendhebozási mnnkálatal már 
serényen folynak  s Ktlfás  bérlőnek mind>n terve oda-
Irányul, hogy az ez évi szetonbsn a fürdő  az eddiginél 
IB nagyobb kényelmet és szórakozást blztOBitson a 
fürdőközönségnek. 

— Hírek a vármegyéből. A Oyimes-felől  jövő 
409. számú vonat személyzete jelentést tett, hogy Ló-
vész körül a voni tot megdobálták. A csendőrség meg-
állította, hogy a Jelentés nem felel  meg a valóság-
nak B azt a személyzet kitalálta, bogy egy pár betört 
ablakot ne kelljen megfizetnie.  — Február hó 26 án 
Tankó Gvörgy vajda gylmesalsóloki gazdát Tanké Ká-
roly éB Molnár B<ila legények agyonütötték. — Aa 
ag< onvert ember kőzveezéiyi s verekedő volt — Balogh 
Fülöp és Tanké FUlcp gylmesfe'aőlokl  legények hara-
gosok vo'tak. Vaoárnsp este Balogh bicskával súlyosan 
mngsebesltette Tankót. A verekedés a Tenkó hása 
közeléb°n törtért, ahonnan elősietett a Tanké anyja és 
hu;a, akik n verekedő Balogbot karóval ugy helyben 
haryták, hogy kórházba kellett szállítani. — Jánossy 
Gyim-y kászonjakabfalvi  borvir fuvaroB  lovát és sseke-
rét 1929 ben n sẑ -ntoimonl átjárónál a vonat elütötte. 
A törvényszék 20 ezer lej kártérítést ítélt meg B vas-
úttal szemben. — Ilyés István gyergyóa'falvl  lakós 
K'ss Imre haragosának b-batolt az istállójába és a 
lovak tiszta uj hámjait darabokra vágta. Megindult aa 
eljárás az a'jaB bcB-máUóval Fzemben. — Március hé 
29 én a bükkszádi vasúti kőbányában súlyos Bserencsét-
lenség töitént. Rabhantás közben egy kődarab Gergely 
J 'noH alsórákos! több gyermekes ssegény munkásnak 
a frjéro  zuhíint. KízmélelUn állapotban szállították be 
a kórházba, al o1 Dr. H rrch Hugó főorvos  azonnal 
koponyamütétet hajtott végre. — Alb rt Ferenc remetei 
gazda a mult évben özv. Puskás Lijosnét feltaszította. 
A törvényszék Albertet 1 havi fogházra,  1000 lel bün-
tetésre és 1600 lei kártérítésre ítélte. — Méssáros 
Bálint ls JánoB dltrói testvérek Cslbl Mihály szintén 
dltról lakóst, mert egy perben ellenük vallott megtá-
madták és súlyosan megverték. — Láaár János gyergyó-
szentmiklÓBl gazda egy év óta külön él feleségétől. 
Mult vasárnap részegen az aBszonv után ment Miután 
a felesége  nem akart visszatérni fojtogatni  kezdte aa 
asszonyt, akit a járókelők mentettek kl a feldühödt 
ember karmai közül, — Több cslkmegyei Italmérésben 
a fináncok  a monopol által kltocsájtott ós lepecsételt 
szeszt felbontva  találták, amiért nehéz büntetéseket 
róttak kl. Felhívjuk a figyelmet,  hogy a monopol aae-
szes palackokat nem szabad feltörni. 

— Junlus hó 30 lg meghosszabbítják a vá-
rosi Ingatlanok moratóriumát. AB Universul külön 
kiadásban j dentl, hogy aa Igazságügymlnlsater a leg-
felsőbb  törvényelőkéBsltő-tanácB eléterjesitette azt a 
Javaslatot, m»ly a városi Ingatlanok kényszereladáaát 
felfüggesztő  és 1982 december hé 28 án zaentealtett 
törvény határidejének 1988 junlus hó 80 lg valé érvény-
ben tartására vonatkozik. A törvény ugyanié a végre-
hajtás felfüggesztését  csak április elsejéig rendelte el. 
A törvényjavaslat egyasakassoa és csak a határidőnek 
Junlus hó 30 g való meghosBsabbltáaáréi intézkedik. 

— A Hellwlg-fűrdfln  aa elókéssitö munkálatok 
megkesdődtek s aa első Bsép napokkal már aa adaet-
tebb strandolók ls mutatkoztak. Kirándulóknak mármoa-
tantél kezdve hideg bufTat  éa elaőrendü aaidvel fa|be-
rok állnak rendelkezésre. 

— Értesítés. A Mezőgardaságl Kamara H S Í M 
Is értesíti a termelőket, hogy folyé  évi April a hé 6 tél 
kezdődőieg kiosztásra kertinek aa Idei tavasai vetéa-
hea szükséges gabona éa takaraáayaagvek, atahlHa» 
ben gyBmöTaafatftváayek  la A kiválását*» éa SM«-
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rendelt magvak éa fik  április hó elsó napjaiban órkea-
neb, árak pedig a mai vlssonyoknak megfelelően 
leesnek kalkulálva, levonva a kamara által a termelők-
nek nyújtott 20 saáaalékos kedvesményt. Első sorban 
azok leesnek kielégítve, akik a minden köaségben 
össseállliott Igénylési lajstromokba elójegyestették 
szükségleteiket. Klosstásra kerülnek: árpa, aab, lucerna, 
lóhere, baltacím, bükköny, pohánka, különböső fü-
magvak, sárga „Eckendorf  takarmányt pamag, nem-
különben alma, körte és sallvaoltványok. 

— Arankamentesitfi  intését Brassóban. A 
masőgasdaságl kanrarák és nnlójnk alapításában Brasó-
ban, a bertalanl állomás köaelébeo, a Framm-féle 
malommbl kapcsolatban egy arankamentesitó intéa-
mény létesült, amely március 21-én már meg ls kesdte 
működését. Termelőknek 8, kereskedők réssére pedig 
3 lej 60 bani dl) ellenében végsl a tisztítást, am«ly 
dlj a bruttó snly ntán értendő. Bsuton is felhívjuk 
vármegyénk Incerna éa lóhere termelőit esen hézag-
pótló Intéamény Igénybevételére, amelynek létesltésé-
hes vármegyénk mesőgasdasági kamarájának előrelátó 
vesetősége is nagvban hozzájárult. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Bikavásár Oyergyósaentmlklóaeii. 

Mivel Oyergyó vidékén még meglehetős nagy 
számban van eladatlan bika és a vármegye sok köz-
ségeiben van bika blány, a Mezőgazdasági Ximsra 
elhatároata, hogy folyó  évi április hó 6 én Gyergyó-
saentmlklóson bikavásárt rendez, még pedig ugy, hogy 
aa ott vásárolt jobb bikák után 30 ezizalékos segélyt 
ad a köaségeknnk és esrn segélyeket a helyszínén az 
eladóknak kifizeti. 

Vogel  Jakab, 
álategészségQgyl felügyelő. 

Apró köslemény. 
A „Drui.ul Nou" mezőgazdasági Bzaklap 5 —1933 

ssáma egy Igen egyBzeril eljárást közöl, mellyel más 
országok háziasszonyai a tojások friss  vagy ái'o-t, régi 
voltát állapítják m?g. E cilból 120 gr. vagy's 12 dk-
konyhasót mérnek le poitosan éB ezt a mennyiséget 
1 liter vízben feloldják.  A BÓ feloldódása  u'án a meg-
vlsagálandó tojásokat egyenkint a sóoldatba rakják. 
Aa aznapoB tojás as edény aljára sülyed le, a 3—4 
napos tojás az o'dat közepében lebeg, az Idősebb tojá-
sok a felssiaen  úsznak- Minél régebblek a tojások, 
annál kisebb felülettel  érintik a viz felszínét  ÓB annál 
nagyobb rész marad kint a Itvegőn. 

Baka János, 
járási főállatorvos. 

SOrgAs tavasai ós nyári munkák a legeidkön. 
A legelőtörvény értelmében éa az évi rendtar-

tások szerint a községi elóljáráságok és legelőtársuiatl 
igazgatóságok megkapták a rondelkeaóBekeket sz 
1933 év tavaszán és aa egé*z év folyamán  a irgelőkön 
faltétlenül  elvégzendő legelő javítási mu tálatokra 
vonatkozólag. 

Aa utóbbi pár év tapasztalatai szerint általános-
ságban ast mondhatom, bogy ugy a közBégi elöljáró-
ságok, mint legelótársulatt igazgitódágok igyekeztek 
tehetségük ÉB körülményeikhez képest mlident meg-
tenni, hogy ez évenkénti iljtn terméezetü rendelke-
zéseket végrehajtsák. Nsgyon sok és ssép munkát 
végeztek és végestettek, da még mlod'g nem olyaGt 
és akkorát, mint a mennyit, kellett volna. Einek pedig 
— sok helyen aajnos — a g»zdák, mondjam ugy, hogy 
a tulajdonosok aa okai. Vajon miért? Azért, mert 
mág vannak emberek, akik nem értették meg és nrm 
tudták értékelői eléggé azt a nagy ériéket, azt a 
nagy közgazdasági erőt. amit éppen b közlegelők kép 
viselnek, jelentenek ugy az egyénnek, mlr.t a falunak, 
a köznek és aa országnak Ez kből a m"g nem érté-
sekből származnak azlán a nemiö;ődoimégtk i-g ba 
nyagságok s ennek filyamánya  az, hogy a vezetőség 
nek ba el is rendfl'jük,  egy bizonyos oapn vi gy 
napokra a legalőjavitáat kezuunks alakjában, a gisdák 
nem vessik tu! komolyan s megtörténik, hogy akkor, 
m'dln várnók, bogy 150 -200 -300 munkás duigozsík 
kint a legelőn a f  t>u nagyságához lép-s', a'<g 40—60 
embert sikerül, nehéz munkával, nagy Bpparátuspal, 
as elöljáróságnak házról-házra való kü dözéfcével  B 
nagyon sokszor csaadőrségl segédlettel ÖBBzehuznl, 
amiből, hogy el ne felejtsem,  fele  gy-rmek, délelőtt 
10—11 órára, hogy Igy aztán pgy siúV félnapot  dol 
goahiPBanak azon a legelőn, ami as övék én aminek 
• gyenge vagy rosss termésére évenként 6 - 7 hónapig 
föltétlenül  számítanak és támaszkodnak. 

A hatóságoknak a tőrvér.y jogot ad arra és köte-
lezi, bogy a legelők faljavítására  szükséges összegeket 
a költségvetésbe irányoztassák e'ő s ezekkel az össze-
gekkel a munkákat hajtaeesák végre. Eseket as ÖPZ-
uegeket pedig természetesen a ra/daközöna^g-ő1 kel-
lene behajtani, Illetve állítok után kivetni. Mivel pedig 
a legelőkön Igen sok, nagy és sürgői elvégezendő 
mnnka van, Igy ha ÖRBseget kellene előirányozni, az 
kicsi nem khetne, mert pl. 60000 leivel olyan sokat 
nem lehetne elvégeztetni, dt viszont nagv megterhe-
lést Jelentene as llletőkaek s még sem lehetne annyi 
munkát végrehajtani, mint 2—3 napi rendes közmun-
kával. Est pedig aaért mondom fólént  mert nálunk a 
lagelőjavltáai munkák egészen mápofr,  mint más vidé-
keken, mivel nekünk sürgősen és legnagyobb résaben 
a boraiké bokrok Irtáaávai kell bajlódnunk, ami inkább 
Jó erős legényeket, mint pénst Igényel. Igy állván a 
do'gok, tehát a gazdáink saját érdekükben tegyenek 
•leget a tavasa folyamán  annak, amire felhívást  kap-
•ak a veeetóaégtól, ami által elérik azt. hogy legelő-
i k faljavnl,  de el ast ls, hagy nem fogják  káayasarl-

leni a hatóságokat — a tulajdonoBok terhére — pána 
sel dolgoztatni. Mert, hogy fokát  kell dolgozni a lege-
lőkön, aa bizonyos, erre pedig es a két eset van: 
vagy mindenki dolgoalk jóakarattal, vagy zsebbe nyúlni, 
pénzt előteremteni. 

A legelótáreulatoknál a kösgj Illésekkel megáll a-
plttattuk csaknem minden faluban  as évi közmunkát, 
de meg egyben annak ellenértékét IB, ezt ez ellen-
értéket pedig az igazgatóságoknak kötelességük lesz 
felhajtani  mlndaaoktél, akik rossz akaratból kivonták 
magukat ezen munkák alól. 

KöleleBBégük as Igazgatóságoknak már csak azért 
ls, mert ssámot kell adjanak arról, hogy mit végez 
lettek, de számot arról ls, hogy kivel végeztették s 
ha nem lenne elvégezve aa előirt munka, ugy a tör-
vény őket sújtja. Da ssükBéges ezt tenni az igazság 
kedvéért ls, hogy ne legvenek olyanok, akik kacagnak 
aaokon, akik kötelességeiket teljesítik Btb. 

Á'talánojBágban pedig mird^n legelőn a követ-
kezőket szükséges csináltatni 1933 év folyamén  : 

1. A legelók tlsztltáBa a borBlka ÓB más g>om-
bokroknak a kivágása, össsegyüjtése é* elégetése által, 
úgyszintén csapoknak, huilndékfaknak,  tuskÓknak össze-
szedése és elégetése által. 

2. A fentiek  elégetése folytán  visszamaradt hamu-
nak az elterítése, elszóráaa a ligelőierülct-n, trágyá-
zás céljából. 

3. Gyomoknak, káró .növényeknek akipusztltás», 
virágzás előtt többszöri lekaszálás által vagy gyöl ér-
hői való kiáBás, klszurái folytán. 

4 Hingyaholyok, vaVoadluráfok  elteregFtéBA. 
6. SzU'.sAges és alka'm»s helyen uj itatók készí-

tésé, azok gondozása, forrásfejek  bekerítése. A vályúk-
nak legalább hetenként egyezer Bip'Uvel való kitaka-
rítása. 

6. Rigi itatóbelyek, vályúk, kalibák, esztenák, 
koíárok. hititrje'ek és utak megjavítja. 

7. A talaj falboronálása,  fó'ént  a koaározáH foly-
tán megtrágyázott helyeken a mohának. gjomokc-.k 
kipusztítása coljából, továbbá p-dig hogy a talaj lég-
járhaió legyen es a Upxnyagot j bban feif.  hesse a Így 
^ növénjzot gyors fejlődését  elősegitpp. Ahol a boro-
oálást setemiktp nem lehetne eszközölni, ott legalább 
a megszokott .bojttal való frur'atást"  kell végezni, 
ugynresak ebből a célból éi a trágyának egyenletesen 
való elterítése végett. 

8. Ujy a juh, mint más állatok kosarainak a 
rendes és állandó forgatása,  kérődző, déli pihenő 
helyek változtatása 4a a tránya'ep >nyuk elteregetése, 
kosarak, eszienák körül felgyül<  m ett trágya felez»déne 
és e'terogetésn a légión, bogy mior 1 nagyobb terüle 
tet lehi Bnen feljavítani. 

9. Kövek összegyűjtése, gödrökbe, utakba való 
felhasználása. 

10. Ároy^kNk n'jiaak csápoktól, gazoktól burjá-
noktól való feltakarhasa. 

11. S végül pidig alkalma? hely»n — lega'ább 
kis mértekben — a mesterig'» gyt-p-ailéai fümagvak 
felUlvetéaével  megkezdeni. 

Ezeket ellen kel és ellen fogjuk  őrienl a hnlj-
szlni'n, a munka menetén és a;u'án a b. f.jazésikor 
A a mulRPztáFoki'rt — ml a köznek oVoz kárt — vagy 
a vezelÓBlg vagy pedig o hanyag gazdák felelnek. 

Kosán Imre. 

K ö h ö g é s é t ő i s^rviJk^. 
mert annak elhanyagolása sok snlyos betegség okosőja lehet. 
Prof  Dr. Pater kdhögóa elleni tet ja megszün-
teti a köhögést és a légzőszervek H M I l a t o s 
megbetegedéaelt gyorsan gyógyítja, A tea néhány 
napt használatától heveny hfllése  m-gaslnlk. Köhögésre haj-
ig mosok egy rerd<zeres teakarát tart'anak, mely — szükség 
esetén — Uvasslgfolytatandó.  Prof  " r Páter kShBgés elleti 
teála még nagy mennyiség élvezése esetén sem ártalmaa. HOBZ-
szabb használatnál a gazdaságos doboaosomagoláa kérendő. 

Prof.  Dr. Pater köhögéa e l l en i te aj a 
„Inden megyeszékhely gyógyszertára! éa drogériáiban 
nyomban kapható. Ahol nem található, ott a gyogysseréss 
— határozott kívánságra — rOvld Idő alatt, eredeti csomago-
lásban szerzi be ezt a teát. A feltaláló  képe éa tőrvényesen 
védett aláírása minden egyes eredeti osomagon látható. írás-
beli rendelméoyek levelezőlapon a .C slllag'-hoz olmzett 
lerakat! gyógyszertár (Btrafov—Braasó  Hosazn-neoa 5 olmén 

ls Intéiendők. 1 — 
Kapható minden gyógyaser'árbnn és drogériában. 

NYÍLT TÉR*) 
Kajtár G,r;«lyné sz. Lukács Viktóriától külön 

váltam és semmifele  rdó°Bágci>lnálápéért és stmmi 
CJ'lekedetéért f  ilelőnséget nem vállalok. 

D infalva.  1933 márc ui hó 28 án. 
Kajtár  Oergtly. 

*) G rovat ilatt köxlöttekért nem vállal felelős-
aégat a Sterk. éa Kiadó. 

Állami osztálysorsjáték. 
I R ó ^ l I c S z c a o n d L á e : 

„Aki mer , a z n y e r " . 
Próbálja tehát msg szerencsé] it I 

As állami oszt^lysarijegy most lezajlott 5 dik o;z-
táiju huiásánál, öseaesen 1.176 000 lei oyeremény 
jut CHllmigye azon játékosainak, akik sorHjpgyti-
ket nálam vették meg. Ismét bebizonyosodott, 
hogy a Bzer^ociés pzámok csík uálam kaphatók, 
ne kiserleteasen tebat aenki maanal, hanem 
Bseresze be Boralegyét közvetlenül a forrásnál. 

Akinek ez alkalommal nem kedveseit a 
Bzerercse, ne c*ü<gi djen, hanem kísérelje 
meg Ismételten sz>-ri*nciéjAt, mert most 
annál nagyobb esélye van a nyelésre. 

Az első osztály hozása 1933 m p bó 4. és 5-én. 
A nigy keresletre való tekintettel Meisen 
mindenki sürgőben megvenni sorsjegyét, 
mert a aznrenciéi< is^mik hamar elfi  gy-
nak. Ne dobja el magától a kínálkozó aze-
reBc-ét, mert percek alatt mlillomo6 lehet. 

B o r s j e g y e k á r a o a a t á l y ó n k é n t : 
egéaa fél  negyed nyoload 

Lel: ÍOOO fiOO  250 136 
Vidéki megrendelők ezenfelül  portó kOltaégre Lel 10 — 
flsetnak.  Hozásl listák az Baazes Bt osztályra Lel 10 — 

Alisai ositálysersjsgy Cslkasgys Intézóiége: 
Smllovlta Márton, Merourea-Olao. 

Autó, traktor és hasonló motorok 
henger-kiiszürülését és 
főjavítását  vállaljuk. 

Fenti motorokhoz a donattyokat is adjut. 
Hanoman donattyot áilandtí raktára. 

TÓTH L & és A. TESTVÉREK 
géplakat sműhely, autójavitások 
és gépksreskedése = 

BRASSÓ, Kereszt-ucca 12. ezám. 
1-3 

Egy tenyészlgazolvánnyal ellátott, egy 
es fel  éves s i m e D t h a l i bika eladó, 
Farkas Ferencnel, Osikszentslmcn. 

Árverési hirdetmény. 
Nicolestl — CdlkFzentmlklés KözbirtotosBág I és 

Il ik határrészén levő vadaszati joga, 1933 év juni-
us bó 6 an délelőtt 11 orakor fog  a kösxégbáaá-
nál, nyilvános árverésen hnozonbérbe adatni. Kikiáltási 
ár sz ÖSBZI'B terült tükre 6000 lei. 

Ugyanaz nap délelőtt 10 órakor a község vadász-
területe ls hbBzocborbu adatik. Eonek kikiáltási ára 
1000 lei. 

Nlcolesti, 1933 évi március bó 29 én. 
Kitségi  elöljáróság.  Közbirtokossági  elnökség. 

Faeladási hirdetmény. 
Valua Öt' árnbá közbirtokos^ágigizgatósága 

közhírré teszi, hogy a Bilázj Márton pataki tab-
lóba 800 birtokossági tag, fa  járandóságának 
bárcaja, amely (így) 1 ssámiól 6031 számig 
lábon ál:ó lucfenyő  16i 0 m', kereskedelmi c'ílra 
alkalmas fát  tartalmaz, amely 3 csoportba osztva 
1933 évi április hó 18 án d. u. 3 órakor, 
a közbirtokosság iroda helyiségében, sárt írás-
beli árverésen el fog  adatni. Az eladási felté-
telek a közbirtokosság irodahelyiségében meg-
tekinthetők. 

Valea Stráubü, la 20 Martie 1033. 
Antal József  György Fereno 

jegyző. elnök. 2—3 

Eladó 2 es fel  holdas oltmenti kaszáló, 
iurtekeziii: Kováos Lajos nyomdász 
nál, Csíkszereda. 

ROMAN IA 
Judeţul Ciuc. Plasa SámnártiD. 

Primăria Ciucani. 
No. 197. 

1933 iuaa Martie siua 21. 
Hirdetmény. 

C ikosekefalva  köisógaek Cdikstentmárlo 
non a piactéren levő községi korcsmahelyisége, 
— italmérósi joggal együtt — 1933 evi 
április hó 26 én 9 órakor, a községházá-
nál tartandó nyilvános szóbeli és írásbeli z.lrt 
ajánlatok által hasconbérbe adatik három évre. 

Kikiáltási ár 10.000 lei bér és 3000 lei 
községi italmérési taxa. 

Bánatpénz 10 százalék. 
Árverési feltételek  megtekinthetők a jegy-

zői irodán. 
Ciuoa&nmártin, la 20 Martie 1933. 

Elöljáróság. 
E g y ü z l e t h e l y i s é g k i a d ó 

Albert tanár MiÉfcin 
W * 




