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I htrdetéaee áisl éa tlifiie-
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U U i i N l l tai 
Kgéex évre Lei IM.— 
Félévre , 80.-
Negyedévre , 40.— 
Küllőidre egy érre , 440,— 

Hlrdetéel dijak a leg-
olcsóbban számíttatnak. 

Kéziratok nem adatnak Tleeae 
Nyílttéri közlemények 
dija soronklnt Lel 29.— 

Megjelenik minden T i i t i i i | 

Megalakult az első Székely Fakitermelő 
és Értékesítő Szövetkezet. 

Azt hisszük mindannyiunk által ismert igazságot sze-
rzünk le, hu megállapítjuk, hogy a csikmegyei közbirtokos-
ság >k küriil uralkodó állapotok, enyhén szólva, turheietl**-
ii.-k voltak uiár. Mindenki húzhatott hasznot belőlük, csak 
éppen a koldusbothoz közel álló tulajdonos a földhözragadt 
székely nem. Hogy inik voltak HZ okai ennek, kár vulna 
azt most bonckés alá venni. Hisz ugy sem használunk véle. 
Ahogy tiein használtak, hanem csak úrtottak ennek a nagyra 
liii',1' olt vagyonnak azok, akik a mult szennyeseit bűnvádi 
t-ljelentések utján akarják tisztázni és odáig jutottak, hogy 
a még meglévő mozgatható vagyont emésztették IV1. 

Siirü sötét fátylat  a múltra. Ulyan sünit, hogy azuu 
:i szennyes mull egyetlen piszkos Bugára se törhessen át 
\ megváltozott vlilk dübörgőén intő szavára uj mesgyét kell 
vágni és sz élniakarás szent tudatában ezen haladni, hogy 
azok a vagyonok, a székelység, mit még tovább nézve nz 
.1 -sz kisebbségi sorsban aiuylődö magyarság az ÜHMZI-IHJ.JIÍI-
ná.isal lenyegel ö gazdasági jövőjének kiépítésére szulgáljanak. 

A mesgyét felismerték,  llokszu évek fáradságos  mun-
káin árán I'ilner Árpád clr. volt alispán és Sztaukó Zoltán 
i i liriiii'i'iiük meg is vágták. Iga/., — éppen tőlük tudjuk — 
Imgy H liáboni elíítti ti 11l-es időkben Undor liyula volt 
.•nlés/.eti felügyelő  és Pál (iábor iii., a Sz, nt l'étei egyliáz-
ini'Uyü liataliiiaM erdőségeire támaszkodva megakarták n már 
rendelkezésre álló megfeleli!  tőke birtokában a fakitermelő 
sz.'ivMtkxxRtet alakitaui, de közbejött a háború. 

Most aztán a gazdasági világháború kellős középé.!!., 
nnysgi erűk hiányában kelli'tt azt megcsinálni, amit jobb 
időkben nem volt lehetséges. Merész vállalkozás vuit a inul 
luk alapján, de. sikerült ás ez a siker messze kihatással 
li'gz a székelyek további gazdasági érdekeire. 

Sikerült négy l'elcsiki közbirtokosságot CsikdáufiilvH, 
I'slkjenifl'rflva,  fsikkarrlalva  és Csikszmllaniiht meggyőzni 
.1 szövetkezeti eszme hatalmas gazdasági értékeiről és arról, 
liogvlia közvagyonukat menteni akarják ugy ezt az utat kell 

Mi-it válf«zl->nink. 
A birtokusságok tulpig embereire vall, hogy ezt meg-

é l t e t t é k . Közgyűléseken kimondták a szövetkezetbe való tö-
mörülést és ami a folitoB  ez a határozat nem kei üli poros 
akták közzé, hanem C'sikkarczfalván  az elinult vasárnap tes-
t.:l öltött. 

A l'-nnti négy közbirtokosság soha nem tapasztalt egy-
M-ggel és lelkesedéssel alakitolta meg az rUő Székely Fa-
kitermelő és Értékesítő Szövetkezetet. A jég megtört. Ui/o-
ii)ára a többi küzbiztokosfágok  is jól felfogott  érdekükbea 
követni lógják. 

Az évtizedek óta legkomolyabb szé.kely közgazdasági 
megmozdulásra a mozgalom tulajdonképpeni v-zetfliu  L'itner 
Árpád ilr. és Sztankó Zoltán erilőiiiéinökön kívül mrgjelen-
'i-k l'.il (iábor dr képviselő, Gyárfás  Kleméi" szenátor, Szabó 
ll'ni képviselő, Kovács Károly dr., Erese l'éler dr.. Ilara-
liássy erdőméruök, Elekes liéla szövetkezeti igazgató, Ker-
lész Islván, ezenkívül papok, tanilók nagyszámban és a 
gyergyói és csiki jelentősebb közbirtokosságuk kiküldöttei. 

Dr. Pltner Árpád a szivekhez 
szóló lendületes megnyitó beszédében őszintén vázolja a 
közbirtokosságok jelenlegi helyzetét. Kies, de tárgyilagos kri-
tikában részesili a vezetőket, akik kevés kivétellel, „elgaz-
dálkodtak". Majd törtéuelmi visszapillantást nyújt a szövet-
kezeti eszme térhódításáról a székely közbirtokosságok kö-
I'é|i-Ii. Megállapítja, hogy sok esetben, a multak tapasztalatai 
alapján, alaposnak látszó bizalmatlanság ellenére is csak a 
.szövetkezeti forma,  melynek alupja a bizalom, mentheti meg 
a veszendőben levő vagyonokat. 

Kegyetlen kritikában részesiti azokat a félrelaragó  ele-
meket, akik a mostani nehéz viszunyok között is az eszme 
ellen izgatnak. Az ilyeneket aljas személyi érdekek vezetik. 
Nyissák ki a székelyek szemeiket éa lunkózzák ki maguk 
közül az ilyeneket. Mert. 

mi most aem kérni, — tolytatja Pitner dr., — hanem 
adni jöttünk. Adjuk, mi a legdrágább nekünk, emit a világ 
semmi kincsével nem lehet meglizetni, a becsületünket, ahoz 
a vállalkozáshoz, mely a székelység jövendő anyagi sorsá-
nak megjavítására vsn hivatva. 

Bejelenti, bogy mindaddig, mig megfelelő  eredménye-
ket nem tud felmutatni  az alakulandó szövetkezet, egyetlen 
vezető, bárki legyen az, fizetést  nem kaphat. A siker remé-
nyében nyitja meg ez alakuló közgyaléet. 

A közgyttlée egyhangú felkíiltieeel  a gylilée levezeté-
sére eloöknek Pitaer dr.-t, mig jegyzőnek Imeta Andrást 
k&ldte ki. 

Dr. Pál Oábor orsz. képviselő 
Molveeee a lebroár óta bHegen fekvő  Sulyok látván kép-
viaelő üdvözlő levelét, melyben a képviselő a fakitermelő 
szövetkezetek óriási fontosságát  hangeulyozza ki azzal, hogy 
a szövetkezés a legbeoettleteaebb ée legegéazeégeeebb eszme, 
mely megfelelő  vezetés mellett téayleg a dolgozók érdekeit 
atolgâţja. 

Gyárfás  Elemér dr. szenátor 
a Magyar Oazgasági Szövetkezetek uniójának nevében beszél 
és a román szövetkezetek országos központjáról elismeréssel 
nyilatkozik, mert soha nemzeti, vagy felekezeti  gyűlöletet 
nem mutatott, tisztán gazdasági szemszögből nézi a dolgo-
kat. Ezzel sz alakulattal tisztességesen lehet dolgozni. Majd 
ligyi-lniezte.ti a közgyűlést, bogy a szövetkezeti eszme gya-
korlati sikere a helyi vezetőktől függ.  Ezt a munkát köz-
pontokból ellenőrizni nem lehet. Ezt a tagokuak, a szövet 
kezeti eszme elgondolásé szerint, maguknak kell végezuiök. 

Szabó Béni kamarai képviselő 
vázolja a szövetkezeti eszme fejlődését  primitiv korától a 
modern máig. amikor a nyugati vrszágok kispolgárai, szövet-
kezeti alapon, hatalmas saját üzemekkel sikeresen veszik lel 
a kizsákmányolásra törekvő nagytőkével a versenyt. Példá-
nak állítja a Urassóban dolgozó két szövetkezetet, melyek 
eredményesen töltik be szerepüket. A székelyeknek is fel 
kell venni n nagytőkével harcot, hisz példák mutatják, hogy a 
világ bármdyik stukában megél a székely, hát hogyne élne 
meg suját földjén! 

Az utolsó filléreket  kell összekaparni a ládákból, adják 
össze, meutsék meg a leguagyobb székely gazdasági értéket: 
a lát, melynek nyomán 4—5-szöröiisére fog  emelkedni a 
gazdák jövedelme. Végül ligyelhiezteti a közgyűlést, hogy a 
lehető leggazdaságosabban kell bánni a közvagyonnal, hogy 
minél hosszabb időn tudjon kenyeret adni tulajdunosai kezébe. 

Pil Oábor dr., képviselő 
leszögezi, hogy a szövetkezeteké a.jövő. Minden állam első' 
midii feladatának  tekinti támogatni a kisemberek gazdasági 
együttesét, hogy sikeresen vehessék fel  vagyonuk és érté-
keik kihasználásával versenyünet az elnyomásra törekvő 
nagytőkével. Azonban a jelen körülmények között mi támo-
gatásra nem számíthatunk. Különösen ezért kell szemelőlt 
tartani a gazdasági krízist s ugy alkalmazni a munkálato-
kat, hogy a vagyon veszélynek ne legyen kitéve, mert ha 
veszt üuk, mindenünk vész. Éppmezért a szövetkezet vezetö-

' Bégébe, csak olyan tagok választ indúk be, akik előtt a másé 
szent éa kiucn nem reged * Vw-Hkköt I 

Elekes Béla szövetkezeti Igazgató 
a szövetkezeti törvény előoyeire mutat rá aunak kihangsulyo-
zásával, bogy mihelyt magyar a szövetkezet, nem várhat 
segítséget, önmagára van utalva. 

Kertész István csíkszeredai kereskedő 
igen szépen kidolgozott lelkeeitő beszéd keretében mutat rá 
ember és ember közötti kiilöinkeégre és leszögezi, hogy a 
szövetkezeti gondolat megvalósításához önzetlen, talpig be-
csületes emberekre ven szükség I 

Sztankó Zoltán erdőmérnök 
szakszerű előadás keretében ismerteti a különböző szövetke-
zeteket. Népszerű példákkal sziute feleleveníti  hallgatósága 
előtt a serény muukát. Áttér a közbirtokosságok helyzetére 
és megállapítja, bogy elérkeztek a nagy égéshez, amikor a 
szomszédhoz sem lehet segítségért menni, mert ő is ég. 
Tehát bármily nagy a tűz önállóan kell oltásihoz lógni, l-'el 
kuli emelni a fa  árát, hisz ina egy köbméter ta értéke, mely-
nek előállításához Mí esztendőre van szüksége a természet-
nek, egyenlő H> kiló tojás, 11 kiló vas, vagy egy tyúk ne et 
séges árával. Ez csak a szövetkezeti elgoudolás alapján 
lehetséges, melynek hivatása megakadályozni a cégeknek cél-
tudatos faár-rombolását. 

Beszéde további során rámutat a szövetkezet célkitű-
zéseire. Egységesen megszervezi a gazgasági irányítást, a 
fakitermelést  és értékesítését az anyagi keretek lehetőségén 
belől. Szakszerű erdőtakarítás és erdősítés, melyekért eddig 
éveute nehéz milliókat lizettek az államkasszának. Utak jó 
karban tartásával a faszállitás  megkönnyítése, A székely ifjú-
ság szakszerű kiképzése e fakitermelés  és értékesítés terén. 
Vizi fűrészárunak  jó piacot biztoailani. Városokban elárusító 
üzleteket felállítani.  Végül bizalom előleget kér, mig az 
eredmények alapján ezt követelheti. 

Szakáts Balázs cslkborzsoval 
és Kedves Ferenc cslkszentdomokosl 

gazdák talpraesett beszédekben mutatnak a szövetkezetek 
szükségességére rá. Menteni kell a közbirtokossági vagyo-
nokat, mert ezek kötik a csiki székelyt földjéhez,  ha ezek 
a vagyonok nincsenek, a székely leányok és fiuk,  Bukarest, 
vagy más regáti nagy városok fertőjében  vesznek el. 

A kérdést minden oldalról megvilágító beszédek után 
Pitner Árpid dr., szavazásra tette lel az elaő Székely Fa-
kitermelő éa Értékesítő Szövetkezet megalakítását, melyet 
rég  nem látott lelkesedéssel egyhangú felkiáltással  tógádnak 
el ac érdekelt közbiitokoaeágok. 

Az ideiglenes vezetőség megválasztása Borán, mely as 
alapszabályok jóváhagyásiig vezeti az ügyeket, as igezgetó-
a ágba Dr. Pitner Árpád ügyvédet, Sztankó Zoltán erdőmér-
nököt, Saae Antal caikkarrfalvi  plébánost, Gidró László csik-
karcztalvi gazdát, Antal Gerő közhírt, elnök, Pál János erdő-
gazda Dánfalva,  Fazekaa Jenő közbirt. elnök, Antal Albert 
erdőgazda Karozfalva,  Saekeiee Berebáe közbirt. elnök, Kosza 
Á m erdőgaada JenőfUva,  Ágoetaa 

Katona István erdőgazda Szenttamás. A felügyelőbizottságba 
megválasztották: Zsigmond Istvin közbirt. jegyző Dánfalva, 
Farkas István közbit ' gyzö Karcztalva, Kosza István közbirt. 
jegyző Jenőtalva, iv, , j Ignác közbirt. jegyző Szenttamás, 
Kertész István kereskedő és Adorján Imre titkár Csíkszereda. 

A formai  megalakulás után 600 közbirtokossági tag 
jegyezte le a szövetkezeti törvényben előirt 500—500 lejes 
üzletrészt, melynek első részletét nyomban be is fizették. 

Ezzel az aktusssl törvényes keretek között létrejött 
a Székelyföld  utóbbi évtizedeinek legjelentőeebb gazdasági 
megmozdulása. Megalakult az elaő fakitermelő  éa értékesítő 
gócpont, melyet sok ilyen egészséges alakulatnak kell kö-
vetuie, hogy az utóbbi idők mostoha biniemódja által a 
sápadt azékely arcokra cselt könnyeket letörülhesse éa egy 
uj, egy biztatóbb gazdasigi jövőt építsen ki aejit vagyoná-
ból önmagának. 

Dr. Gyárfás  Elemér beszéde 
a munkáebistositasl tórvenyhes a sao-
natas 1033 evl maroins ho 18-ikl Ölesén. 

Elnök  Vr,  Szenátor  Vrek! 
Ht v«n valamaly ág« közéletünknek, bol a tör-

r*n)>< egységesítése tényleg szükségesség volt, ugy 
••7. kétségtelenül a munkásbistositás kérdése, mert e 
t ren a rég! mtgyar törvényt is hibásan alkalmasták 
Erdtiyben, hatályon MtUI helyesve az abban biztosí-
tott önkormányzatot, aminek hiányában es a reodszer 
>gyen»Ben elviselhetetlenné vált. Bz as egységesítés 
tényleg "zBkséges volt s ezért üdvösöljük a Minlsster 
u- alapos munkáját, mellyel szemben vsnoak azonban 
«gyes kifogásaink. 

Esősorban kifogáfo'jul*,  fcojy  a javaslat 4. §-a 
felhatalmazza  a közgyűlést arra, hogy oj kategoriabat 
vonhasson be a kötrlező munkásbistositás körebe. 
I yen ezéleaköiü felhatalmazást  nem lehet adni a köz-
fCyü  éennk 

Dr. I . ioaoiteaou, mnnkeúgri  mioieiter * B 
szakasz rendelkezései as egycsitest MŰ gáljak, mert 
minden ágazat edd-g arra törekedett, bn„y hlkaimv 
tóttal é r d i ben kQiöa bistosité-pepstárakat rcervec-
zt n. Ml eseket mind egyesíteni akarjuk. Igy az állam-
vasút is önálló p< nitárt létesített e ug.vu.lav jártak 
el m-s Intézmények le, ami nem kívánatos. Eaeakasa 
feladata  as. hogy mindezeket egyesítse. — Ont aa 
Hggaxztja, bogy uj l-ategrriák fognak  be von alti a kö-
telező biztosítóéba. K^tségtelee, Szenátor ur, hoay ha 
ugy a munkaadók, mint a munkások hozzájárulnak éa 
helyesnek ItéHk, álkor a blr«osltáe uj kategóriákra la 
fog  t< rjeeztetnl. Kivánbat-e ön htlyeeebb latéakedéat 
annál, bogy aa érdekeltekre blseeaek as a jog, hogy 
rájuk Is kiterjesztenék a törvécy? 

Qyárfáa  Elemér:  A mi aggodalmunk as, nehogy 
u:y éreimeatnwték ea a esakess, bogy ismét bevonas-
aanak a munVásblstosltátha a mHÓgavdák Is, ami 
súlyosan sár-tlmes vo<t s akiket j-ppen öu volt salvea 
<- knrelezettség alél menteBiterl. Éa nem hlsrem. hogy 
oz litv volna értplmezhető, különös tekintettől önnek 
legutóbb itt a sz»ná'uaban tett nyilatkoaatára ls s 
Appen ezért leszögezni kívánom, hogy e törvény meg-
szavazása után a mezőgazdák a baleset biztosítás ssem-
pontjából sem wnek kötelező biztosítás alá. 

Kifogásoljuk  továbbá a 7. 8 harmadik bekeedé-
°énnk azt a rendelkezését, hogy as Igssgatóaág dönt-
sön a kórházi ápolás Időtartamára fláve.  Erre általá-
nos szabályt kell felá'litanl. 

Su'yo* kifogásunk  van a 67. §. elles, mely a 
Muokáablato <itó Pénztár Igazgatóságának őssseállltását 
szabályozza. Ezeket az igazgttóságokat a régi erdélyi 
rend*z»r ss^rint az érdekeltek választották. A mostani 
javaslat szerint az Igazgatóság tagjait as Iparkamarák 
és a munkakamarák jelölik kl. Blvben nem volaa ki-
fogás  es ellen, mert Igy nem kellene e célból kOMa 
választásokat tartani. Ds felmerül  a kérdés, hogy ml 
történik, ha az Illető iparkamara vagy munkakamara 
fel  van oszlatva és interlmárblaottaág működik helyette? 
Megtörténhetik, hogy valamelyik kormány feloaslatja 
as össses kamarákat a akkor aa egésa Igazgatóságot 
a kormány által klnevesett egyének fogják  kljelölaL 
Est el nem fogadhatjuk. 

Ugyanebbe a szakaszba — feltételezem,  hogy a 
mlnlsster ur tudta és hosaájániláaa aélkül — uj bekea-
dést Iktattak be, mely szerint ugy az Igsagatóaágbaa, 
m'at ennek Vssses bizottságaiban a tárgyaláal nyelv 
kleáró'eg as államnyelv leheL Miniszter ur, ez rénd-
kivttl fontos  kérdés. Ilikor 16 év múlva hallunk kisebb-
eági törvéayról a es ma la még flggóbea  van a aaűker 
a oyelvhasaaálat kérdése még a köaigaagatáal Örvény-
ben aem nyert szahályozáat, aessmlképp nem lehet 
helye Itten ennek a rendelkeaéanek, amely ellen a leg* 
batároaottabban tlltakoank. Itt agy érdekhépvlselsa 
saakaaerveeetrél van saé s aem 



•Ik oldal. 

sa|át anyanyelvükön. Remélem, bogy a mlnlsater ur ls 
-ellBmerl, bogy est a kifogásunkat  nem a sovinizmus 
dlktája nekünk és meg fogja  érteni jogos aggodalmun-
kat. (Ifegjegyaés:  A sérelmes rendelkesés késébb tény-
leg töröltetett.) 

Kifogásolnunk  kell még a 109 §. ason rendel-
kezését, bogy a mnnkásblstoslté pénztár elleni köve-
telések már egy év alatt elévülnek, ellenben a pénztár 
saját követelései csak öt év alatt. Aat hlBsem, bogy 
est csak egyformán  lebet szabályozni. 

Legfontosabb  és elvi jelentőségű kifogásunk  van 
a 69 és 124. g§ ok ellen, melyek a kormánynak jogot 
adnak a közgyűlés és aa Igazgatóságok feloszlatására 
B ezeknek Interlmárbisottságokkai való helyettesítésére. 
Ml elvileg ellene vagyunk mindenféle  feloszlatásnak  ÓB 
mindenféle  interlmárblzottBágnak. Nem létezhetik való-
ságos önkormányzat, ha efölött  mindig ott lebeg a fel-
oszlatás DsmokleB-kardja s lehetségeB lnterimárbisott 
Ságokat beállítani s ezekkel kormánynznt. E tekintetben 
nagyon ssomoru tapasztalataink vannak b mert nem 
látom semmi szükségességét, bogy ezt a rendszert Ide 
Is bevesessék. Kérem a miniszter urat, hogy ejtse el 
ezt z rendelkezést. 

Abban a reményben, bogy kifogásainkat  a rész-
letes vitánál figyelembe  fogják  venni B elismerésünket 
fejezve  kl e javaslatért, melyre tényleg szükség volt, 
kijelentjük, hogy ast hajlandók vagyunk megszavazni. 

Csíkszereda idegenforgalmáért. 
Beszámoltunk már arról a városközi megmozdu-

lásról, amely Faroga Viktor po'gármeBterrel az élén, 
egy pár lelkes ember kezdeményezésével Csíkszereda 
és vidékének természeti értékeit akarja feltárni  és 
közelebb juttatni a világ érdeklődéséhez. 

Csikssereda a köaeli fürdőivel,  nagyszer!) gyógy-
helyeivel elveszett az Idegen Bzámára, mert hosszú 
időkön keresstOl nem törődtünk azzal, bogy propa-
gandát teremtsünk, megismertessük a nagyvilággal 
mindazt a kincset, amelyet a csikl fenyvesek  ontanak 
migukból. 

Megéltünk anélkül ls. Nem volt szükség ídcédea-
getni a nyári űdüléBt, gyógyu'ást kereső Idegent. I<\ 
parlagon hevertettük kiváló gyógyfürdőinket,  turisz-
tikai szempontból felbecsülhetetlen  Bzéppégelnket. 
Flekkenezlünk közelükben éB tehetetlen önzéssel ma-
gunknak tartottuk az acélos c-iki levegőnek minden 
jótékony áldáBát. 

Az élet aronbsn rohan, s nyomorúság kíméletle-
nül dübörög felettünk.  Az életnek minden forrása 
elaptd és a ciíkl fö'dnek  kiapadhatatlan k ncsel. 
aranyat érő borvisel vádlóan kiná'ják szuj életet termő 
adottságokat. 

Meg kell fogni  ezeket. Oda kell kínálni a világ 
számára: ez a cdksseredal Idegenforgalmi  hivatal 
hivatása éa célkitűzése. 

Az idegenforgalmi  hivatal u?y alakult mint a 
városi tanác* segítő szerve és kéri a n a g y k ö z ö n s é g e t 
fogadja  szívesen ezt az igyekezetet, amely e krzdó 
lépéseit tefli't  városunk éa megyénk kifelé  való prcpn-
gálása érdekében. B'gitse, <ámogasss, kafCsoKdjon 
bele szeretettel a munkába. É-i ebben minden lelke h 
vármegyének baszros szolgálatokat tehet a caiki Jövő 
nek, ha elsősorban megteremtjük szt a közszellemet, 
amely minden Idegent előzékenységgel lullur szívvel, 
szeretettel és tisztelettel kell fogadjon. 

Csíkszereda város Idegenforgalmi  hivatala nagy 
lelkesedéssel kezdett munkába Minden kezdet nehéz, 
d] vállvetett, együttes akarattal eredményt hozó. 

Mult héten tartotta az Idegenforgalmi  hivatal pzer-
vező ütését, amely megosztotta az elvégzerdó tennlva 
lók hatáskörét. H it bizottságot Bzervezett keretei közé 
amelynek hivatása megindítani a leállni készülő csiki 
vérkeringést. 

A bizottságok a következők: 
Propaganda bízottéig:  tagjai: Dr. Hlrech Hugó 

BtrtallB Ágoston, referense  Részegh Viktor. Mint kül-
tagok a helybeli blrlaptudó iltók. 

Sportbizottság: referense  : Crlatescu Petre ali z 
r»des. Tiíjíi: Dr. Veress Sándor, Trohán Antal, Id. 
Pototrky Pál. 

Vároaszépészeti  blzottsár: referens  Frank Mik-
lós mérnök. Tngjsl: Schmidt József  építész mérnök, 
Dr. I arie Debu, N?gy Imre festőművész. 

Fördibizottsig:  referens  He) w g Vilmos. T gjai: 
Dr. Kivács Karoly, Ajváss J-nő, H>1 ió Gtbor, Coma 
nlclu Nicol ie, Apor László és P ter J izsef,  mint kültugok 

Egészségügyi  bizottság:  ref-rense:  Dr. N<«y 
Andrá». Taglal: Dr. BaláBsy Kálmán, Dr. Ticcn Vaierlu 
és L'i'fl  r Marcell. 

Turisztikai  bizottaig:  referense:  Vámszer Gjss-
Tagjai: Aladics Zoltán, Dr Köaztler Artúr, ifj.  M lyer 
János éB Imeci Ákos. 

Információs  bizottság:  referense:  Biró Jízs f. 
Tagjai: Bermann Mar km, Funke Ferenc. Bslymossy 
Károly. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A dollárinűáoió  fölzavarta  egéss Európa gazda-

sági békéjét Amerika l«tértaz aranystandardról ésmeg-
Ijesztgette Európát, fit  a mumm bevált. As éppen 
SízeUlal kászdlő po Itlkal 9th«ta!mí konferenciából  lett 
gizdaságl háromhatalmi konferencia  Amerika, Anglia 
és Franciaország össsefogtak  a gasdaságl világuralom 
megszervezésére, klh igyva a játékbél Német és Olasz-
országot, akik revisléz búrokat pengettek. Bhhes járult 
még annak a nyllvánosságrahozatala, bogy Kanada la 
pár héttel esslőtt titokban letért ss aranyalapról. A 
három hatalom összefogása  nagy Izgalmat keltett ngy 

C S Í K I l a p o k 

Némát-, mint 0 asaorsságban, mert tudnivaló, hogy az 
előirt gazdasági világuralom msggáslására hasonló koa-
líciót Osasshosnl lehetetlen. A német nemzeti bank 
elnöke már kl Is utazott Amerikába s ugyancsak ki-
utazott Juog, O'aszország pénzügy minisztere Is. A do-
lognak Így még Bok érdekes fordulata  lebet valószlnű-
leg kihatással lesz Kilét Európa agrárpolitikájára Is, 
mert Popén amerikai lengyel követ megbízást kBpott 
arra, bogv a háromhatalmi direktóriumnak terjessze 
elő a bukaresti agrárkonferencia  határozatait. 

A németországi  események  körül zajlik a vihar. 
Igaz és valótlan hírek, gazdasági és politikai numerus 
klauzusról szóló rémmesék és nzok cáfolatai  tartják 
Izgalomban BZ egósz világot, különöspn pedig a szerte-
ssórtan ílő zBldókat. Szerteszét a nagyvilágban Üzlet-
szerűen folyik  a gyülölethlntéB, hogy egym*sha]át tépje 
kl még az a pár pohoB polgár ls, aki eddig békében 
megfért  egymás mellett. Lipok dicsőítik és lapok piss 
to'ják, hátbop*ongató mesékkel ellensúlyozva a dics-
himnuBro'<at. É-i u] megélhetési lehetőség lett a gyű-
lölet htatéeböl, amit még a gazdasági válság po Ip-
karjai Is érintetlenül hagytak. Ml a németországi ese 
ményeket csak a naplUpok üzleti szemüvegén keresztül 
látjuk és Iry nem foglalhatunk  állást sem ellene, sem 
mellette. Hirdetjük tovább a ml programunkat, a 
békés együttműködés gyűlöletmentea, gyülmölcnöt hozó 
munkáiénak további klrpítését. 

Cuzisták  és vasgárdisták összeverekedtek 
Jasi-ban.  A két antiszemita frakció  lerjobb uton van 
a békés megegyezés felé.  Legújabban rájöttek, bogy 
oem ls a zsidó a hibás K ŷrcás Vo/ött k̂ reeiV tehát 
a hibát és vigsn agyoopüfölik  rgymá-i híveit. Jml-ban 
elveszett a vaFgárda megszentelt zárz'ója A vasgár-
disták a záBBÍó el'opáaával egy fittal  kuziBtát gyanú-
sítottak és ezért megrohanták n kuzlsták székházát 
A lent tartózkodó kuzisták visszaverték a támadást 
As parázs verekedést rögtönöztek a város közpon'já-
ban. Eredmény: a vasgárdt vezére éa két kuzlsta 
meg«ebo-ült. A rendőrség várta az Ugy végleges «'in-
tézését anélkül, hoiv beleavatkozott volna. A ZFldók 
pedig blz'oson h4U imákat mondtak annsk örömére, 
hogy a két tábor még jobban gyülöi e ymást, mint őket. 

Véres  községi  válerztás  rol'  Tordán.  Április 
bó 25-t're volt kiírva Tordán a községi tanács válasz-
tás. A mán kü'öitien csendes v-rosbsn már szombaton 
benzönlöttek a \idékről tobnro.o t terrorc-rp»tok ép 
prébetUntetékt r'Ddatek a M-ipyar Párt ellen. Vapár 
n«p eztán újra felvonultak  a külvárosok román válasz-
tóival megezaporodott bardák és egész nrp rrmUletben 
tartották a város megver lal iW ár át. Az uccnkrn több 
mngjar válsszVpolgárt sulyokén liéntB'mrrtDfe  íb egy 
Bmeriknl polgárt c kádjával együtt Inrul álink. A ha 
tóségok pernze egé-z n»p táve'mir.'dthk, bogy n lün-
tet̂ s leznj'á-n utén enné1 élénkebben tiltakoíhisHnosk 
sürgős megtorló intézted*eeket igérttk. — De csak 
ígértek. 

Q T ' E B M I l I C - I C O N ' r H ü 
tüz'ía ollátáB és fol'nházásl  segé^ynkoló elazám<>lása ügyében 
a Kath. Népszövetség holyl tagozata rende7âblzotta&gt elnö-
kének, D Ulruch H Ígóné vezetése mollitt (olyó hó 23 &n 
tartotta meg rendkltUll ülését. 

Ajvász Jenő pénztirnoknak tartelinas boszámoldjéból a 
követk z6 adatokat ragaljvk kl. 

Hogy a mnlt év deoemb'jrében az Inségakold belndlt-
lin'ó volt, az egyedül Dr Hlrsoh Ungíné érdeme, aki ezen 
oél>a a sorozatosan rzinrebozott „B ziuo" jevodelmébdl 31200 
lelt protnkált; ugyanoaak nevezett ornöm k lehet köszönni, 
hogv >z általa megsze-vezett éa beindított hélnbda-zsnr 96 0 
lejjel záródott l e As az Ínségesek s z á m á r a rendez et tea-est 
16937 lejt hozott Ilyetéckép ezen ÖHazesltett 57747 lel éB a 
mnlt évrAI m e g m a r a d t 16152 lel 75 banl, vagyis összesen 
7'8^9 lel 75 lanl kés'pénzz-l In-tu' hatott mrg as lnaégakoló. 
A tdljesen megromlott és a mélypont n ' á >«lye't gazdaBágl 
holyzetre v->ló tekintettel osupán a tenntl összegre bazlrozhatta 
a seKélytzés mé vét s ezért osakls az Iskolás gyermekekre s 
ezek közül In a legszegényebbjeire gondolhatott a vcz'tdség. 
& tavalyi Népkonyha ezen okból gyermekkonyhává törpülni 
kénysz>> ült 

1932 é' I deorinher hó 15-én 43 gyermekkel meg ls Indnlt, 
ámde a munkanélküliek és monk»képtelenek lömeges kérésére, 
hogy az otthon éhezi és dldergi meg nem lBk lakötelea gyer-
mekek Is részesülhessenek melrg ebédben, az Intézóség 3 tagn 
tlzottaigot küldött kl környeiet-tanulminy De aj 
ezek altoi tap'sztalt nyomor enyh tése elodáTh'tatUnul Into-
kolttá lett és Igy magya'ázható meg az a kötülmény, hogy a 
43 segélyezettnek száma máról-holnapra hirtelen rz ötszörösére 
szökött fel  én állandóan 160-180 között ingadozott A segélye, 
zén Időtárt.ma alatt (1932 december 15-tól 19311 április 17-lg) 
202'0 ebéd ngyanannyl keiiyéra<tag osztatott kl s ngy a kará-
csonyi, mlot a húsvéti üi nepok bensőséges melegét a vezető-
Bég szeretet-adományok k o ztásával In iparkodott növelni az 
ezen célra 1740 lel készpénz Ssazeggel éa természet adomá-
nyokká'. 

Természetbeni adományokban Is részesült az Inségako'ó' 
A vármegye állal a' egyes községnkbAl összegvü töit 2010 kg-
vegyes gabonával a kenyérellátás nagy ré-zhen'biztosítva lett i 
hason'óképpen a vármegye az egy> s községekben összegyűjtött 
i nrgonya kiutalása állal la nagy segítség t nynjtott, mert ez 
a mennyiség, a város és vidék lakólnak önkéute* adományai-
val együtt 6135 vékát tntt k Ebbíl a gyermek-konyha szük-
ségletét 213 5 véka képezte, 250 vék- IdAi.kéntl elosztásra ke-
rült a ny omo'gó családok számára és 50 véka mint megrom-
lott éa í.gyott kise ejtezéare került. Vegy«a zöldaégnemüuk-
ben 231 kg. gyűjtetett Össze. Zsír osak 3675 kgr ajánltatott 
lel; es osnpán <gy havi szükségletet blatoaitott, mlg a szük-
séges 60 kg-ot bevásárolni kénysi rűlt aa IntéiAség. 

Tüz'ía ellátás olinén a gyermek-konyha 6 öl tát kapott. 
Didergő osaládt.gok ssámára a Onln ai Oheorghe főszolgabíró 
és Homokos Sándor vármegyei főt  aztvlseld közbenlépénére az 
egyes kOaségokbői 106«6 kgr. gyOJtetetl Oaase, melyet Elthe* 
Károly a vezeiőaéz utalványa al«pján osztott kL Wiothogy 
többre volt szűk'ég, KJthos Károly a sajátjából 464 klgr.-ot 
pótolni kényeséről*. 

A ruha ellátia akelójábsp a Szent V.noe nővérek lejtet-
tek kl áldozatos munkálatokat éa a oaekély saámhm Ssaae-
gyfljtott  rnhásatt olkkeket aa Igényjogosnluk kOzött nasy 
körültekintéssel oaatották kl Aa értekealet a pénztáros leien, 
téat 'ndomáaal vette a mintán a reietett könyveket sa ellen-
írflk  álvtaegáJra )eaá>Uk, A) áaa Jenő pénstároaoak nagy mun-
kájáért kSasOnetet mondott. Egybtn határoaatllrg kimondotta, 
hogy aa adományosdk megneveléaével Időrendb<n e lap hasáb-
jain kfiasététeti.  (Halyuűke alatt osak a |Svő aaámbaa tehe-
tünk elsget, Bsen.) 

IB zzána 

Egy erdélyi főúr  följegyzései. 
Rudnrinsnkf  Sándor báró hagyatékából. 
A régi jóvllágban történt Erdélyben a ssamoívöl-

gyl vasúton. Miké Btllnt csíki főispán  felszállt  DáBen 
a vonatra. Sietett, nem volt Ideje ebédelni s mikor a 
kalans belépett hozzá (miután még nem járt ezen a 
vonalon) megkérdezte a kalauztól: lehet-e útközben 
valamelyik állomáson ebédelni? A kalaus az Igazol-
ványról látta, kivel beszél B megnyugtatta roppant 
udvariasan; 

— Hogyne kérem. A követkesé állomás UzamoB-
ujvár, kitűnő vasúti vendaglővel. Méltóztassék ot meg-
ebédelni Idóuk van bóven. 

Amint megérkeztek, M kó Bálint leszállt, bemont 
és megabédilt. Azután rágyújtott egy szivarra, fizetett 
9 klmnt. Q îndoita magában, Indulásig kissé sétálgat 
a voiat mellett. A vonat állt és semmi aem mutatta, 
hogy indu'nl kéezlll. Végre Miké Bálint megunta az 
ácíorgást B megkérdezte a kalauzt: 

— Mondja, tulajdonképpen meddig állittavoont? 
Soká kell még várni? 

— Oh nem, — falelte  a kalaus — már régan el 
kellett volna Indulnunk. Cjak azt várjuk, mig méltó-
ságod felezáll. 

* 

A kolozsvári eiyetem hallgatója volt Nagy  Q za. 
kinek pzántalün tréfáját  még mn ii emlegetik barátai. 

E*vi«!>nn >g<.ik bi-ráija ésjogh^llgatb társa hosz-
sz?vbb ídóro hateutazott 8 mtut&n Naiv Q'zának Aves 
lakáHn volt, megkérte ót, hogy egy tőröodjét meg egy 
cillnd'-rdobozát nála hagyhassa őrizetben, mlg v'SHznjön. 

K4t hét múlva levelet kap barátjától, melyben 
többek között ert í ja: 

,N. N. esküvőjére kell mennrm s ezért pzükségem 
van a cilinderre. A dobozbaj sok mta egyéb apróság 
is van, de ns nem k«ll, légy szíves a cilindert nekem 
minél hamarabb elkü denl." 

Nagy Gáza megmutatta a levelet egy máBÍk 
bpráijánxk: 

— 0 vafd  >1 fígye'meRec  1 Ugye «üt írj», hogy 
csak n c'Hndert Lü'dj m el. Mhs Uf-m  kell Hît elküldöm. 

Kivette a do' nüból a C'l'ndert, egv d >rab karton-
piplrra ráírta a címet h a cilinder karmáját áinzu va, 
rákötötte s NzemAlyesen vitte el a postára. O t mm 
akarták felvnní  <sy nyilatkozat nélkül, m>ly fZ'  rint 
a f  'l»dó kívánsága folytán  veesik igy fel  s teszik rá 
a rsfc  riu'fltnt  is Azt IB kiállította s így f-)l  Is vették. 

Htrmtdnnpra expreaszlcvelet bi-pott Nagy Géza. 
Csak cp"yi volt benne: 

.Giz mberl M-'gn-. uzlak elevr-nenl* 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Helyreigazítás. Gyárfss  Elemér dr. Bzená-

tornt>k az ui ionv rzlón törvény rende kezf'peit  itmer-
'ető .Mi n te>rdő?" című cikkbe írábhíba fo'ytén  hibu 
c úszott be. A helyes szöver a kövrtkeró: „ ....mora-
tórium en°ed>lv( ztei'k a 100 ho'don felülieknek  két 
évre, óvi 3 (három) Bzázslék kumat mellett " 

— Csíkszereda a nemzeti sakkversenyen. 
A nemzeti sakk-meBtrrvrrsenyt rz évben Budspesten 
bonjolitják le A versenyeken réBzlvê z dr. Bilogh 
J4nos c lkp/er''daí Itgyvéd, a világvierorylatl an cevi s 
paVlm»pler. Jól rsik hallan1, smlnt i-stéiől rfttre  h 
rádió vl ágpá röpíti az ő tlkerein kf  rt-Fz'Ul Cnllpziridn 
oevAt <p. Dr. B-ilogh a meHUrverpetyeken igen pzr p 
eredménnyel pzerepel s « tizenötödik fordu'ó  verseny 
álláFáhpn már nrgy^dlk helyen végzett. Tellntéiyen, 
gtönyöiü eredirény, amely ntmcsak városunkra, bi-rim 
az egész romániai sakk játékra ÍB dicsőséget jeient. 

— Készül a baké Tizenötödik éve, hogy b̂ fe-
jeztük a világháborút és megkötöttük a bekét — papi-
roson. A viló'iágbin pedig ez a tizenöt év ho»szu lán-
colata volt n kisebb negyobb háborúknak é-t forradal-
mtknak éa a tizenöt békeév több emt'ert emésztett 
el, mint a négyeBztecdős tömeggyílkolá .̂ Tizenöt éve 
egyre tartják a leszerelési értekezletek megsrám á hs-
tatlar sorozatát éa knzb-n uj.tbb hadieszközöket ter 
•nelnek a lőízergyártk és gyilkoló gázokat kotyva*z 
tannk a vegyészeti Uboratoríumik lombikjaibin. 4 nép 
milliók létnlvója n»pról naprs romlik, nép géi-zségllgy, 
n^poktii^s telj 's leztll!ésb> n, mert az álUmok költség-
vetésében kétbarmadrésst foglal  el a hadügyi tárca 

a béke tizenötödik esztendejében nagyobb haderők 
•ilIsDalr egymással szemközt, mint a háború utolsó év"-
b*n. H 'zzávető'egeren a kép a következő: Franciaor-
szág hadereje 5 és félmillió  ember 5 ezrr replllögíp-
p -1 és 4 °z»r páncélos gépkocBlvgl. B Iglum 600 ezi-r 
embnr, 500 rep'.l'őgép. J'igopslávía 800 "ser »mber, 
1000 r»p'l ói'p. Csehszlovákia 24 hsdo'ztálv 1200 drh. 
repülőgéppel. Románia egtm|i|ló ember. 1000 r-pH'ő 
»ép Lentrynlország 1.700000 em»,er. 2000 rep'lléiép. 
O'aarország 6 millió ember, 2500 repülőgép. Albánia 
100 es»r ember. N^metorsrág többmlllló emberrel éB 
htta'mas technikával rendelkezik. Anglia csak néhánv 
«sázeser nsár»sföldl  emberrel r«nd«lkeaik, d* 8000 
repülőgépe és n világon a legerősebb hsjiShada van. 
Finnország 800000 ember, 250 repülőgép. E-rtorsríg 
180 eser ember, 100 repülőgép, Litvánia 200 ezer 
ember, 80 repO|0*ép, Lettoraság 150 eser ember. 80 
repülőgép. Végül |ön Bzovjetoro 'zország, m»lynek fél'-1-
metes hadereje 12 millió kSrBI jár. körülbelül 4000 
repülőgéppel. H< mindezen hadseregeket mozgósítják, 
akkor sok millió embernek elJOn majd as örök béke. 

— Ifj.  Htoal Miska, városunk hírneves dgány-
prlmása és kiváló zenekara hazaérkeiett éz kéri tô ábbr<> 
la vártwnnk és a vidék nagyérdemű közönzégének szi-
vet pártfogását  ás táaogatánát 
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— Haláloaáa. Tusnádi Élthes Zoltán dr. ügy-
védet, Pestvármegye ttsstl főügyészét  április 20 án 
nsgy részvét mellett temették el Budapesten, • Kere-
pesi nt melletti temetőben. A tragikus körülmények 
k Szőtt, élete Javakorában elhunyt ügyvédet tlsstvlselő-
társal és a jébarátok nagy tömege kisérte el utolsó 
útjára. A temetésen a gyássoló családon és a rokoi-
ságon kívül megjelentek többek kősött vliés menaságl 
Adorján Agoa'on altábornagy, Tomcsányl Kálmán bel-
li iym<nl»steriuml osstályfőnök,  Btrkéusy Lárs'ó, Kilb 
Oyula miniszteri tanácsosok, Andránszky István min. 
osztálytanácsos, vitéz cslktaploczal Lázár Domokos 
tábornok, vitézi ssékkapltágy, cslktaploczal Lázár Dé-
nes ezredes, Tolnay La|os dr. ny. főispán,  dr. Sándor 
László budapesti ny. főkapitány,  Kalmár Béla dr. és 
I lek Aladár dr. főkapitánvhelyettesek,  Kelemen Kornél 
dr. orszgy- képviselő, az Országos Testnevelési Bzott-
gáz elnöke, Köllő Ignác, Maroatorda vármegye volt 
allsnánja, miniszteri tanácsos, Székely Jenő miniszteri 
tanácsos, cslkcaekefalvl  Fodor Antal dr. klr. közjegyiő. 
ditrói Puskás Altros alezredes, Demel Aladár, a Föld-
hirtokrsDdeaő Szövetkezet Igazgatója, fáji  Fáy Zoltán 
Ügyvezető Igazgató, fájl  Fáy HPZ'Ó, a FaluazSvetkezet 
vezérigazgatója. Kovács Antal, Oikvármegy volt árvB-
száki elnöke, Kovács Miklós dr. budapesti kir. törvény-
száki tanácselnök, Sebestyén I-nre hudnpe'tl kir. kúriai 
biró, gvergyószentmlklósl Q ncfy  Zoltán dr. klr. törv.-
szákl tanácselnök, dr. liifa'ussy  JÍ'Ő és Pots Anta* 
pínzüeyl főtanácsosok,  Oyarmatby Mázes nv. főerdő-
tanácoa, ezenkívül elhunyt tisztviselótárBsl, Ügyvédek, 
rendőrtlsztvlsolők és a Budapesten élő erdrfolek  Igen 
narv agámmal A gyásrolók között voltak a rokon 'us 
nádi Éltbes a dVnoki és sren'kato'nal Dftnéry,  a fájl 
Fáy, az orczl O'csy, a homonnal Kálnlczky. a vajkai 
és kereszti Mo'nár, a dltról Puskás, a d°rzsl Pap. a 
iiVstl M'sinskl, a vitéz Dnménv, a cslkssentmártonl 
B»cze- családok képvise'ől A koporsót a koszorúk soka-
sára vlrágerdővé varázsolta, jelk<p'OI a szeretetnek, 
me'v as elbunvt szeretetreméltó, kedves egyénisége 
iránt impozánsan megnyilvánult. 

— Köszönetnyilvánítás Móricz Z'igmond 
„L ?v jó mindhalálig* cimü mélvértelniU, sok nemes 
óq fölemelő  tanulságot nyújtó darabjának előadásai t 
fóe'nná*iumhsn.  a csíkszeredai róm. kath. népsiövet-
sári tasozat rendezésében airu't vssárnxp kzi'p siker-
re' lezáródtak. Esen slka'omból a népszövetség ren-
riazóMzottságáoak nevében fogadják  bá'ás köszönetün-
ket h ezerfp'őV:  Antal ad't, T-k*CS L»1os, Adorján 
Glz', Ktrda ZzóVa, Csiszér Patvó Szabó P cl, Oészár 
il-nő, Csertő Gvörgv, Iureh L'jos. Szentpéterv Bálin*, 
K Toízt"" Margit. Vákár I'u, B ró Z >ltán. dr Kelemen 
Ká'o'v. Keresztes I'u->. HAdo'sy Kálmán Pu'chárd Já-
nos, Veáíh Sárdor. Burás Izabella, Pototzkv O ga. 
Rzopos M ncl, Z-tharl« H-dl, H-»fdu  Lenke, Sprercr 
F r=nc Lflrircz  István. L'-iffl  r V'lmos, Sz'tbmáry Gá-
bor. K-ipasz József  és Pspp Jarcsl, kik erejük legjavát 
ho'vi. nagy türelemmel és Iga* rátermettségei kivív-
ták a szép siker1. Mély köaaőn«tünket fejerzük  kl 
továbbá mindazoknak, akik as előadások sikere érde-
kében áldozatkészen közreműködtek, trln': Anta' Aronné 
Karda Gvu'án\ Pototfly  PA', B»rta G<B«. Sarkadl 
ívd.'. Purmnrn Dezső a a fóglmnárlum  vezetőig0. Há-
lával gordo'unk megértő közönségünkre, melv mind-
három előadáson ragy Fzámban kereste fel  a főgimná-
zium tornacsarnokát s bizonyára szlvbpn lélekben gaz 
dagabhvn távorrtt onnan. Dr Hirsch Hugóné. 

— Hajálls. Kolplng-egvlet tánccal egybekötött 
"íaj ilisát Z'ögndfürdő  területén előreláthatólag május 
ht?sDsk utolsó vasárnapján rend«ai meg. Mintbory 
i zen jövedelmét ia fúvós  senekarának megalepltására 
•-karja fordítani.  Ifjúságunk  e dicséretes megmozdu'á-
sári városunk és vld;ki közönségünk figyelmét  már 
mn<t felhívjuk.  Részit tes beszámolót talán már jövő 
számúikban hozhatunk. 

— EgyháakAsségt köagyOlés. Minthogy az 
1933 évi áp-|!ls hó 23 r* hlrd'tntt közgyűlés nem volt 
hmrozatképas, ma, április hó 80 án d. U. 3 órakor 
fiirji*  a közbirtokosság székházában as uj gyűlést 
ra^gtHrtanl, mely a tagok számára való tekintet nélkül 
a közölt tárgysorozat pontjaira nésve (1983 évi költ-
ségvetés, Iskolaügyek, tisztújítás) határozni fog. 

A Caiksaeredal Kerületi Mnnkaeblatositó 
Pénztárt Marosvásárhelyre helyezik, áa uj mnn-
káfbiztositási  törvény értelmiben Csíkszeredából el 
helyezik a munkásblstositó pénztárt, miután nlncBen 
m*g a törvény által előirt tízezres trglétszém. As uj 
beosztás sserlnt már intézkedés történt, hegy a cslk-
mû yci pénztárt Marosvásárhely körponthoz helyezzék 
C Ikszer'-dáhan csupán a pénztárnak egy kirendeltsége 
mnrad. Ezzel kapcsolatosan as udvarhelyi pénstárt Is 
Marosvásárhelyhez, a sepslssentgyörgylt pedig Brassó-
hoz csatolták. 

— A Sportegyesület foot  ball aiakosatálya 
tea-délatanjat folyó  évi májú' bó 6 án tartja meg. 
VÁrosunk sporttársadilmát kérjük, hogy támogassa 
megértően aa egyesületet, amely lelkes és n agy ez ab ás D 
tervekkel indul a szezonnak. 

— Heghalt Mina Minő viol orvostanár. 
Aorllls hó 2ő-én sslvasélhüdésben meghalt Bukareatben 
M na Minőv el, a román orvod kar büsskesége, az 
• urópal hlrü kiváló orvostaaár. 

Közbirtokosságok  éa legelőtársulatok  ré~ 
sxére közgyűlési  megbíró  nyomtatványok  — as 
előírásnak  megfelelően  — elkészültek  is a Vákár-
Ozletben beszerezhetők. 

Halaloaáaok. Balla Anna 26 éves korában, folyó 
hó 23-áa meghalt Cslkbánkfalván. 

— öiv. Gvörgypál Lássléné ssBI. Vlsl Anna, folyó 
évi április hó 89-én, 68 évea korában meghalt Cslk-
taplocsán. Temetéae májas l én d. «. 8 érakor less. 

— Aa aloslk—kásaonl róm. kath. tnnltö-
egyesúlet fol  jó év április 22 én Cslkssentmártonon 
tartotta meg tavaazl rendes közgyűlését. A gyűlést 
Mlklóa Gergely elnöki megnyitója vesette be. Tartal-
mas beszéde ntán LateB Nlcolae tanügyi Inspektor 
Udvöaölte a közgyűlést, majd Domokos Pál Péter képes-
dei tanár tartott mlntatanltáat. A tárgysorozat egyik 
legkiemelkedőbb pontja dr. Baráth Béla theologlal tanár 
előadása volt, aki a szovjetlskoláról, majd as Ifjúsági 
szervezkedés szerepéről beszélt. A közgyűlés délutáni 
tárgysorozatán Aczél András cslkssentgyörgyl káplán 
Ismertette a vallásos nevelés előnyelt. Gál Ilonka 
kászonl tanítónő a katholikns női mozgalmak és leány-
egvesületek szervezésének jelenlőségével foglalkoiott. 
Miklós Gergely elnök a méhészetről olvasott fel.  Dr. 
Baráth B*la a katboUclamus gazdaségl programja elmen 
tartott előadást. Takács Gábor cslkBomlyól házfőnök 
(«mertette a szavalókórust, majd a csiksaentgyörgyl 
Ifjúságból  sservezett kórus több költemónyt adott elő. 
As alcslk—kásaonl tanítóegyesület batalmsB anyagot 
felölelő,  rendkívül értékes munkát végző közgyűlésének 
rendezőségét méltán megilleti a legteljesebb elismerés. 

— Viitoiás a Cslkmegyel Mezőgazdasági Kamaránál. 
Hintán a földmlvelésOgyl  mlniasterlum mellett mOködó nosztrl-
flkáló  bizottság, Ernyey Árpád kamarai titkár keszthelyi 
m. klr. rkndémlal oklevelét osak iöldmlves-lakolal diplomával 
egyenértékűnek mlnöalt>tte amely mlnóültés ellen feltbbezés 
a'a'ott be a marosvásárhelyi táblához, Ernyey Árpád vissza-
lépett a kamara titkári tisztségétől. 

A kamara Intézőbizottsága folyó  évi április hó 27-én 
tartott Illésében, méltányolva É nyey Arpáí közhasznú tevé-
kenységét és a mezőgazdaság' kama án>k teljesített értékes 
szolgálata't valamint elismert ragy szaktudását, egyhangú 
határozattal mezőgazdasági szakelőadónak választotta meg. 

A titkári teendők végzésével Vlad Irldor gör. kath 
Mkész lett lde'gleresen megbízva. 

— Megkerültek akoamáal verekedés tet-
tesei. Megírtuk, hoev húsvét hirmadotipján hajnalban 
iakáaától mintegy 800 métenívlre aa orsságut árkában 
vérbefagyva  találták Sántha János kozmásl gazdálko-
dót, akit beszállítottak a helyi kórházba, de még ma 
slnc oly^n állppotban, hogy bessélni tudjon. A beindí-
tott caendőrs^gi nyomozás során aztán letartóztatták 
és átidták aa ügyészségnek Lakatos József,  Sirkány 
litván és Botos Albert kosmási legényeket, akik a 
verekedést be Is vallották, de azt mocdtak, hogy azt 
önvédelemből követték el. Sántha ugyanis a falu  leg 
Izgágább természetű embere volt és a kérdéses nap 
reggalén ls bicskával támadt Hárkányra, mire a három 
legény helybenhagyta Mivel Sántha kihallgatása egy-
előre még lehetetlen, a három tettes vizsgálati fogság 
ban marad az Ugy végleges letárgyalásá'g. 

— Befejeződött  a vizsgalat a bankfalvi 
kÖBblrtokosBágnal. Beszámoltunk mér régebben 
arról a fe  jelentésről, amit a bánkfalvi  közbirtolosflg 
tagjai adtak be Fiiftös  Sácdor nyűg. tanító, bánkfalvi 
közbirtokossági elrök ellen, hűtlen vagyonkezeléssel 
vádolva ót. A beindított vizsgálat megállapította, hogy 
Füstös, kl egy személyben elnöke, jegyzője és pórz-
tárnol-a volt a közbirtokosságnak, százezrekkel károsí-
totta meg azt A vizsgálóbíró most bünüryl zárlatot 
rendelt el Füstös Stador. Borék Ferenc és Benedek 
Emánuel blrtokosságl tagok vagyonára 809 ezer le) 
értékben, amiből a két u óbbit 120 ezer Í j terheli 

— UJra masslagoljak a saékelyeket Ugy 
látsz'k, a po'ltltal porhintés, a masslagcs jelszavak, 
hangos koriesfrásl-ok  caömörös okádása még a mai 
nyomorúságos világban Bem szűnik meg, amikor az 
elkeseredett nép minden politikai je'ss^ra ráunva, tel-
jes lelki fásultságba  merllit. Mág rao^t ls akadnak 
konkolyhlntő politikai ÜB̂ rek, akik est a tökéletes lelki 
depressziót ujabb kortealgéretekkel megint moagásba 
akarják hozni Nemrégiben bontott zászlót Udvarhely-
megyében Florescu vo't Igazságűgyminlszter pártja, 
aki ugy látszik, sslntén a székelyeket akarja e>ső or 
ban boldoggá tenni. Udvarhelyen nagyon jól sikerül-
hetett a zászlóbontás, mert a liberális lóltevónek krdve 
támadt Cdkmegye beszervezésére Is. Értesülésünk sze-
rint egy volt segédjegyző agitál megyesserte és gvUjtl 
a híveket aa uj pártnak Jíe'őre tttyelmeztctjük székely 
népünket, hogy ne düljenak be a toborzóknak és a ma-
gyar egységet megboitanl akaró fizetett  pilltlkai béren-
cek agltáclólnak. 

— Verekedés. Simon ántal gvergyéa'filvl  gazda 
hosssabh Idő óta harsgban volt KISB Giu'a. Salgó 
András és Koocsag Kálmán gyergyóalfalvl  legényekkel. 
A haragOB felek  egy este SB nccán összetalálkoztak és 

három legény Simon Antalt véresre verte. Súlyos 
testi sértés elmén megindult ellenük BB eljárás. 

— Tettenérték lopáson. SrősB Dénes 16 éves 
clkssentmlbályl Bubanc kileste, mikor SBomssedjulr, 
Ssőcs Márton gasdálkodó ÓB családja nincsenek otthon 
és a lakásba beható va, ellopta a gazdának 800 leit 
kitevő ÖBsses kéBspénaét. A romlottlelkü Bubancot átad-
ták aa ügvéssségnek. 

— Magyaroraség a határig díjtalanul szál 
Htja aa ott vásárolt tenyesaallatok&t A magyar 
gazdatársadalmi Intésmények erőteljes propagandát fej-
tenek ki a budspesll kiállítások révén európai hírnév-
nek örvendő kiváló tenyéBsállatállományuk piacának 
megteremtése és blstotftása  érdekében. Sertéstenyész-
tők Országos Egyesülete a héten arról értesítette aa 
Erdályl G^sdasági BgyesüM (Kolozsvár, Attlla-n. 10), 
hogy miután BB erdélyi gssdakösönség, ugy a manea 
Ica, mint hússertés állományának vérfelfrissltés  utján 
való faljavítását  tüste kl célú', felaján'ja  a megfelelő 
tenyéaskanok bessersésének segítségét, esetleg a hatá-
rig díjtalanul való ssállltását. Amennyiben egyes vár-
megyénként kellő ssámu jelentkező urm volna a be-
sserséBhes, ugy as B. G. B készséggel írja össze es 
erdélyi gasdaközöuzég tenyéesinvsg szükségletét és 
ssivesea ajánlta fel  segítségét aa állatoknak a határon 
valé átvételéhsa, lllstve rssdsltstési helyUre való 
siállltásáhos. 

— Meghinsnlt öngyükoBságl kísérlet. KÖUŐ 
Ferenc gyergyóssentmlklósi lakén hosszabb Idő óta gyó-
gyíthatatlan betegségben szenvedett Ülkeaeredésében 
as állomáson tolató vonat elé vetette magát, de aa 
éber mozdonyvezető Idejében lékesett és Így terve nem 
sikerűit. 

— Baleset. Ssentes István 40 éves gyergyéaaent-
mlklÓBl fuvaros  kavicsot hordott a város melletti patak-
ból. Szekerét a meredek part ssélére állította s ó maga 
a part alól Baedte ki a kavicsot A tavaszi olvadástól 
meglazult föld  beomlott és maga alá temette. A sulyo-
Ban sérült embert az arrájáró ssekeresek szabadították 
kl és BB állították kórhásba. 

— Ingyenes méhésietl tanfolyam.  As Brdély-
réssi Méhész Egyesület a méhészeti szakismeretek fej-
lesBtése céljából 1988 évben ls rendes május hé folya-
mán méhészeti tanfolyamot,  a méhósset Iránt érdeklő-
dők réssére. A tanfolyamon  férfiak  éa nők, fiuk  éa 
leányok egyaránt részt vehetnek. Jalentkezéseket elfo-
gad az Erdélyréssi M ihász Egyesület titkári hivatala 
Kolossvár, Attila u. 10. A tanfolyam  hallgatói Jelentke-
séskor 100 lei beiratásl dijat fiietnek,  egyébként a 
tanfolyam  ingyenes. 

Kiadóhivatali üzenetek. 
Magyarországi  előfizetőink  figyelmébe! 

Tisztelettel  kérjük  magyarországi  olvasóinkat, 
bogy bitralikos  előűzetési  dijaikat  Sprenoz  Oizi 
megbízottunkon  Budapest,  I.  Attila-u.  48. rendez-
zék, akár  személyesen, akár  posta utján. A hátra-
lékról  szóló kimutatást  éa nyugtákat  megbízottunk-
nak elküldöttük. 

S P O R T . 
Qőaal S'ndor as európsl kardvívás válogató verse-

nyhnek első helyezettje. Április bó 22-én Budapesten tartot-
ták meg aa eorópebajnokt válogató versenyeket. A Je'Oltek 
közül ÓOzat Sándor lett e vereeny győztese. Így ea Európa-
bajnokságon Magyarországot Qözsl Sándor rogja képviselni. 
— £ hírünk legyen buzdító ée lelkesítő e sportot szerető oalkl 
Ifjúságnak,  amelynek tacjal kőzött annyi sok eportteheteég 
vin A csíkszeredai fint,  kemény, kitartó mnnkála oda juttatta, 
hogy egy nemzet e osikl fin  Izmaira, akaraterejére ée tehetsé-
gére bízza egéez tekintélyének e sportvilág előtt való repre-
zentálását — éa védelmét. Ebben a váróéban ez ntolsó évek 
ncgyBzorfl  lendületbe vitték a sportéletet. Az egéez város ne-
mes igyekezettel támogatja azt a munkát, amelyet a Sport-
egyesület tOzött oéljánl éppen abbén aa Irányban, hogy fel-
iárja a ealkl sporttebeteéget e ezzel városunknak nevet éa 
el nmerést biztosítson. Az eredméuy biztosításáért, Öntudatos, 
egymást megbeosQIÓ ée szeretetteljes komoly munkát várunk. 

Köszönetnyilvánítás. A teinlszsport fellendltéeére  ala-
kult et tagn Intézőbizottság ezoton mond hatás kOeaOnetet 
mindazon ltOlgyeknek ée ^raknak, ktk a folyó  hó 22-én m'g-
renáesrtt teeeetályee ae eet Blkaréit akár pénabell adományaik-
kal, akár t'rméazetbenlekkel, vagy pedig megjelenéeQkkel elő-
segítették. Hálával ée megilletődéssel vatták tudomásai a 
város kSzSneégének ezt az áldocatkéezeégét, mellyel est a 
trj'ődnl akaró oaoportok elha'mozta Hegnytlvinnlt es e szép 
anyagi sikerben, de megnyilvánult a bnffet-nek  értékesebb ée 
értékeeebb ételekkel, tésztákkal való tnlhalmozáaában, mely 
azt mutatja, hogy a ml kSzOnaégOnk szereti ezt a sportot ée 
még a legazOkBsebb viszonyok kOzött la támogatni akarja — 
KötelességOnk tehát, hogv ezt ez áldozatkésaeéget éa szere-
tetet, mellyel vároMink aözOnsége kSrOlSvez bennDnket a 
sport azel lemében velő előmenetelünkkel ée ek'lv alkerrel 
háláljuk meg éa ezolgálteesnnk blzonyeágot mlndeaekról ver-
senyeink alkalmával. — Nem Irank kl neveket, méa esőkét 
aem kiknek különös hálával tartoznak az elért alkerért, osak 
még egyszer mondánk hálás köszSnetet a sportszeretet nevé-
ben mindazoknak, kik ennek a feledhetetlenOl  kellemea esté-
nek megrendezését lehetővé tették. 

T U R I S Z T I K A . 
A B T. E Cslkl Csoportja folyó  hó 25-lkl gyOléaén egy 

hónapra megállapította tervbevett kirándulásainak p ogramját. 
Az alábbi kirán <nlásokkal párhuzamosan vért minden vaair-
és ünnepnap reggel 9-k»r a Xántue kápolnához le megy egy 
oaopoit az ásatul mnnkálatokhoz — Április hó 30 ee május 
hó 1-én két napoa kl ándulás az egyeskől menedékbáabos. — 
Május hó 7-én Hargita fürdőre.  — Málna hó 10-én Bzentlmrei 
badöa-lordóhöz. — Uájna hó 14-én eaak a lántna-kápolnáhoa 
(munkanap) -- Uájua hó 21-én Bálványosvár és Saent Anna-tó-
hoi. Hájas hó 2P-án oeak a Zántns-kápolnáhos (mnnkanap). 
A kl'ándnlások részletei és lndaláet Időpontja megtadhetók a 
DQrr-léle bőrtliletben. Nem tagokat le szívesen látunk. 

Fakere8kedtt urak 
figyelmébe  1 

In atenţiunea Dior co-
mercianţi de lemne! 

Bevételi és kladáai utalványok 
Mandate de intrare şi eşire 

Bérfizetési  Jegyzék (Listâ de plată) 
Anyag- és erdőfelvétell  könyvecskék 

Cărticică de inventar pentru materialul In 
deposit şi pădure 

Előleg könyv (faragottfa,  gömbfa,  gömbrud) 
Cărticică de avans (pe lemn rotund etc.) 

Fuvar-bár ca (Barţâ pentru cărăuşi) 
Munkások nyilvántartáaa (zsebben hordható) 

Evidenta lucrătorilor (ptru purtat In buzunar) 
Orvoal utalvány (Certificat) 
Számlakönyv (Factura) 
Szállítási kimutatás (ConslgnaUo) 

állandóan raktáron, 
legjntányosabb áron 

beezerezhetök 
VÁKÁR könyvkeres-
kedésében, M.-Ciuc. 

totdeauna tn depozit, 
pe lángá preţuri mo-

derate la 
LIBRARIA VAKAR 

Mercurea-CIOG. 
MlndennemB nyomtatványok megrendelésre a 

kivitelben a legpontosabban 
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a szitára rakjuk, ezeu ia rnozug sz a lojáa, amelyikben élű 
csirke van. Ha a tojások nagyobb része már kikelt és a 
csirkék már megszáradtak s ba még maradtak a kotló alatt 
fakaaztás  nélkül tojások, ezeket a fenti  módszerek valamelyi-
kével mégpróbáljuk-, hogy van-e bennük élő csibe, de a ki-
fakasztás  megkezdése előtt ne kísérletezzünk, mert kárát 
valhatjuk a kíváncsiságunknak. 

Megtörténik, hogy a csibék nem egyszerre kelnek ki. 
Ennek több oka lehet: 1. Lehet, hogy a tojások nem 

voltak egyforma  frissek.  2. Lehet, hogy a kotlás ideje alatt 
nem kaptak egyenletes meleget. 3. Lehet, bogy a csirke 
gyengébben fejlődölt.  4. Lehet, hogy a tojás héjjá vastag, 
kemény, csak későbben tudja feltörni  a cBÍbe. 

A tojásban bennrekedt csirkét szokták segíteni a 
tojáshéjjának feltörésével,  azonban a kiszabadítás sohasem 
szokott sikeres lenni. A csirke elpusztul később is. 

Egy idflben  célszerű több kotlót is megültetni, hogy 
a csirkék egyszerre keljenek, egyszerre fejlődjenek,  nfijjeuek 
s egyszerre is legyenek hasznot adók, értékesíthetők. 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . 
F. B A. Legközelebb sorit ejtjük. Hálás kö?zBoet. 
Ba. M. Tettük értékes cikkét. JSvábén hozzak. Munkás-

ságát m'ndlg szívesen vesszük. 

CONVOCARE 
la 

ADUNAREA GENERAI k ORDINARA 
a Soo'etftţ'l  Proprlet'rilor Băllor-Toşoai. rare s* va ţ'n In 
slua de 14 Maiu 1833, la ora 10 a. m, la Tnşnad-B&i, 

in Bironl Dlrei(<ane. B& lor 
P r o g r a m a : 

1. Verlâoarea rcglst-nlrl nou name, admiterea do 
noi membrii. 

2 Desbaterea dărilor de goarnă de pe arul 1932 p-c-
zentsrea bilanţn'nl ş a contului de |) ofit,  dare de líes. Arcar a 
Dlrc< ţlunll g l'omlteinlul de sopravegheie. 

3 Raportai Direcţiunii despre darea 'n arfin-&  a lnru!-
natalnl o eotrlo. 

4 Raport pr^zlderţ'al despn raJleira rlatoricl *cchl 
p'. blloe 

5 R'.pjrtal Dir^V'nel desp-e darea ti a'Aa.'A a drep-
tului de ros aarant Elâorado ql Koţ«r. 

6 R p *rtnl Olre'ţiunol despre nmnl ea p*i an an 'n 
rostul de dlreotor. 

7 D S'-u'a ea re-.erel prlvitoure la aşeztroa torenula 
central d« Uwotennl* 

8. Propinerna Pomitet lal de snpaveghero prlv'toire 
la modifioaiea  bugetnlal pe anal 1931. 

9 Propnn«rl ţl Interpelări. 
BAlle-Taşnad, la 23 Apr Ue 1931 

Dr. Blaga Ioaif , 
preşe IlLt >lo *-oolotAţcl P-oprlctarllor 

Ba lor-Tuţuad 

MEGHÍVÓ 
& Calktuanédl Gyógyfürdő  Birtokosai Saövetkeaetnek 

Btile-Tuinad-on, a fürdöiga>gatóság  irodájában 
l»33 évi május hó 14-en d e. 10 órakor tartandó 

R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É R E . 
T á r g y s o r o z a t : 

I. Az aj névjegyzék hltelesi'.ése ez uj tagok f.-lv-ételére 
2 Az 1932 évi száinidúsok tárgyalása, mér-lig nyorehég-

számla bemutatása, az Igazgatóság és Mügyrl6-b zottságrak a 
fv-lmentvéuy  magadására 

3. Igazgatóság jelentéso a villanyvilágítás bérbnadá. 
sáról. — 

4 Elnöki jelenté* a régi államalóseág törléaérdl. 
5. Igazgatóság jelentése az Eldorádó és a Kóser-ven-

déglői jog bérbeadáaáiól. 
6. Igazgatóság jelentése az Igrzgatól állás 1 évre való 

betöltéaéról. 
7. A központi ten»lsz|>álya kihelyezésére vnnatko-ó kérés. 
8 A le ügyeli bizo.iság javaslat! az 193.1 évi kö tség-

vttés nió Irs tá' ára. 
9. Indítványok és lnterpe'lár.'ók 
B&ile-Toşnad, 1933 évi áp Illa bó 25 én. 

Dr. Ioslf  Blaga, 
a fürdős  ö?itkezet elnöke. 

Z S Ö G Ö D F Ü R D Ö . N 
m l n d e i m a p 

KÁDAS MELEGFÜRDÖ 
áll a tn. t. kr'zütBÓg rend-»lkeí»'s'.re. 

Rendszeres kocsijárat 
tnalvr-? alőjnjrvaój|.)kHt a 

Kalfás  József  dohányárudájában 
I- h t (''zíi'iz^'r.t. 

Nr. 309 
28 Aprilie 1933. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că 

la gimnaziul „Petru Rareş" din Miercurea-Ciuc 
se primesc oferte  penlru furnizarea  a 80 stânjeni 
lemne de foc,  până la dala de 20 Maiu 1933 
inclusiv, ora 5 p. m., când se va ţine licitaţia. 

Plata se va face  imediat. 
Caietul de sarcini se poale vedea la can-

celaria şcoalei în fiecare  zi, între orele 10-12 . 
Director, 

SP. TUDOR. 

„A Prof  Dr. Páter-fé le  v e s e éa hó lyag , 
bajok e l leni t e a v e s e k ö v e m b ő l m i r nagy 
m e n n y i s é g e t eltávolított éa remélem, h " g y további 5 doboz 

elhaszoálata után egéasségem teljesen helyreáll". 
Fent.l Írásbeli elismervényt küldte hozzánk 1927 évi jauiir hó 
13-án H. H nr Bukare»tkAI. Ilyen és számos más blzonyltr&ny 
és elismervény <eksz k előttünk ai ország minden részébó', 
tml egy b zonyltéka annak, hogy ezt a kiváló és régen kipró-

bált gyógyszert már nagyon sok 

eredményesen használta. Ez*n gyógytea h « 8 Z D Í l a t a különösen 
a kővetkeaő betegségeknél ajánlható: 

Vizelés i n e h é z s é g e k , v e s e k ő , hólyag-
hurut, hó iyagkö , v izkór, bugykö 

és minden más hasouló vese- éa hólyagmegbetegedéseknéi, 
amelyeket a a előrehaladott életkor okoa. 

Idejeben való használatnál biztos a hatás. 
A p?óbimomag ára H2 le 50 hani, a nagy doboz ára 88 lel. 
bgy egész korához 3—6 doboz h&sználn.k a brtegség neme 
szerint. Kérjen a gyógy zertárban, vagy drogoerlá' an osak az 
eredeti Pr of.  D Pater-fels  vess- ás hólyaghsjok elleni teát. 
Ha nem kaphitó foi  ln ion > zonnat o akxtnnkhoz : „Csillag 
Gyógyaaertar" Brassó-Braţov, Hosszu-neoa 5 szám, ahoinan 

a kívánt menny seget po tafo-dultával  szállítják. 
Kapható minden gyógyszo'tái ban és d-rgneriában. 5 — 

Közönség figyelmébe I 
28 évig voltam a csíkszeredai 
.GANZ "-villamossági cég 

FÖSZERELŐJE, 
lú en tuagó szolgála'a'.mért leépí-
tettek most C Ikszer'dában 

• 

I 

i 

I 

Elváll lo nvrdon (! ̂ zat r-.ih.t vá<ó 
elektromos munk'kst , u. m 

M O D E R N L A K B E R E N D E Z É S E K E T 
ceogőker , erőátviteli Bzerele-
seket a 1 •gjuunjo-abb árak m >lltit. 
Az nlt^l im v'g.-rtetett muatáláto-
kért szavatosságot válln^ok. 

Szive* pir fojîspt  tér: 

Paulovits Antal villanyszerelő, 
Gimn<i ' . lum uooa 109. szám. 

4-ia 

B u r g o n y a ü l t e t é s r e a l k a l m a s fö lde t 
keresek h a s z o n b é r b e Cnn a kiadóban. 

Egy hlî r hnfl/niilt  Soi dt & H bernn-nu Suh!" 
gyártmAnyu knkuB neikUli 16/16/« 3 — 74 
cüliherU D r i l i n g v a d á s z f e g y v e r 
j á t á n y o s á r o n e l a d ó . F^ivilágoairi^r 
a Vák»r Uzlit ad a—3 

wwwwm I 
i 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegysierübbtól a 
legfinomabb  kivitelig 

a « l 7 » m U s a i l U t c t t i n k k i l • 
b e s s e r e a h e t ó k : 

N a ţ y G J o s z o f  asatsloaaál, Zsögöd . 
Megfelelő  biztosíték mellett riszletflzstésrs  Is. 

t ' 2 -

• 

I 
• 

I 
Rakettek és tenniszlapdák 

nngy valasztókb <n kaphatók a 

Vákár üzletben Csíkszereda. 
T T g y a j a o t t H u r o z á s t l a -T-AlleklnaJc. 

5 MODELL KALAPOK 
vlz sáponként u j fonnák  olosó 
árbau, xaa«rt«lda.t3aL«t(51c 

V E N C Z B L T A N Á R N É N Á L 
Ugyanott fresstlUek  mlnden-

= nemti n£l kalapok elsdrondü 
I anyag hozzáadásával. Kilelek 

átalakítása a legrövidebb Idó alatt. 
Cslksiereda, I. C. Brattann (Olnusá-
slnm)-nooa 113. si., a SArhai kötelében 

X 
* 

X 
5 
X 
* 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Baromfitenyésztés. 

A tyúk fészekrakó,  testének melegével kelti ki csirkéit. 
A fészek  rendeltetése, hogy a tojásokat, az anyát és kike-
léskor a csibéket óvja védelmezze s a kotló testének mele-
gét megőrizze. A vadon élő szárnyasok fészkeiket  önmagnk 
készítik el. A baromfiakét  a tenyésztő rendezi be. 

Fészkeknek legalkalmasabbak a deszkaládikók, melyek-
nek nagyságát a kotló nagysága és a bele helyezendő tojá-
suk száma határozzák meg. 

Legyen legalább 35—40 cm. hosszú, 25— 80 cm. szé-
les és 20—25 cm. magas. 

Pityóka-azedő kosarak, elszakadt sziták, roaták fészek-
nek nem valók. 

Használat előtt a ládákat forró  lúggal alaposan ki kell 
mosni, lngozni, megszárítani, hogy teljesen tiszták és szára-
zok legyenek. Akiknek módjukban áll, olajos festékkel  lefest-
hetik, vagy pedig hig mészoldattal átmeszelhetik, hogy a 
baromfiparaziták,  tetvek ne honosodhassanak meg bennük a 
kotlatás ideje alatt. Fertőtlenítő porokkal hinteni be a fész-
keket nem tanácsos, nem is jő, mert a fertőtlenítő  porok 
csípősek, égetnek, marnak és a kotlás melegétől állandóan 
nedves testű kotló terhére, szárnya alá jntva, azt égetni, 
csipni, marni fogják.  Az igy okozott fájdalom  pedig a kotlót 
a fészek  elhagyására készteti. A kikelt, de még nedves 
csirkéknek szemüket belehelve az orrnyilásokat és légzőuts-
kat támadják meg ezek a porok és okoznak súlyos, gyuls-
dásos folyamatokat.  A megszáradt, felélénkült  csirke keres-
gélni, szedegetni kezd már a fészekben  s felszedvén  a poro-
kat, szája és gyomra kisebzik, fájdalmas  lesz. A csirkék 
megvakulhatnak el is pusztulhatnak. 

A láda fenekére  előbb tegyünk 3—4 ujjnyi vastng 
g7epszeletet, gyeptéglát, vngy ba ez nem áll rendelkezésűnkre 
egy lapát nem tul nedves, tiszta földet  és erre tegyük a 
nem hossza szálú szénát, vagy zabszalmát... 

Miért teszünk földet  a láda aljára? 
Először azért, hogy a láda súlyosabb legyen és helyén 

mozdulatlanul maradjon. Májoilszor azért, inert a kotlú ter-
mészetes ösztönénél fogva  az alája készített fészkeket  to-
vább igazítja, tovább rendezi és e közben a szalmát, vagy 
szénát a láda aljáról teljesen elkaparhatja s a tojások igy 
a kopasz, takaratlan f^nékdeszkára  kerülnek. Ez pedig nagy 
baj, mert egyrészt a tojások könnyen eltörhetnek a lieli, 
kotlási idő alatt, másrészt azokat a kotló az egyenes, ke.-
mény deszkán nem tmlja kellően forgatni  és e miatt vagy 
elzápulnak, vagy a csirkék beledöglenek. A puszta deszka-
lappal maradt fészek  a szükeéges, egyenletes meleget nem 
óvja meg. A friss  gyepszeletbe, vagy földbe  a kotló saját 
testének súlyával megfelelő  nagyságú mélyedést csinál, me.ly 
a természetes lé.szek öblének, bemélyedésének felel  inog és 
ez az üreg, ez a mélyedés megadja n kotlás műveletéhez 
szükséges feltételeket.  Alegóvja a fészek  egyenletes melegi't, 
mert a szalma, széna nem gyurúdik el róla. A kotló köny-
nyen, szabályosan tudja takaiui azokat. 

A fészket  borító szalma, vagy Bzéua ne legyeu kórós, 
ne legyen tul szálas, sem tul apró. Az apro széna, szalinn 
félregyuródik  a fészekről  s a tojások a puszta fészek  fene-
kére kerülnek, vsgy a tojások egyrészét takarja el ugy, 
hogy ezek a kollásból kimaradnak. Az igen szálas szalmá-
ban a kotló nem tud kellően mozogni. Xe legyen a szalma, 
sem a széna penénzes, mert a penész a tojásba is behatol-
hat s a fejlődő  csirkét elpusztitja, megöli. 

Szokták a fészket  ronggyal, vászonnal is beborítani. 
Helytelen eljárás, mert vagy lazán alkalmazom és skkor a 
tynk gabalyodik bele s összetöri a tojásokat, vagy simára 
kifeszítem  s akkor a tyúkot zavarja a kotlásban. Hogyan 
zavarja? A vászon szövésű BZHISÍ közé beakadhat a tyúk 
karma. A kotló önmagáiul is szokott a fészekről  leszállani, 
és vissza is ülni. ITgy a leszállásnál, mint a visszainenés-
nál a sima felületű  lészken könnyen megcsuszhatik és igy 
összetöri a tojásokat. A kotló a tojásokat csőrével forgntjs, 
miközben télig gugoló állásba emelkedik. A vászonnal bélelt 
fészekben  ilyenkor nehezen tudja testét egyensúlyban tar-
tani. A fészkeket  szokták lécleilelekkel > is ellátni, befedni, 
hogy a kollű védve legyen a fészken.  Én nem nlknlmsztam 
soha. Azonbau ott, ahol szükhelyeu kell több kotlüt meg-
tiltetni, célszerű a fészkeket  lécfedél  borítókkal leborítani, 
hogy a kotlók egymást ue zavarják. 

A kotlót a fészekről  mindennap pontosan le kell emelni. 
A lemelés hogyan történjék? Balkezünkkel fogjuk  ál a tynk 
két szárnyát s jobb kezüuket pedig tegyük a basa alá és 
igy emeljük fel,  mert ba igy vesszük f-1  a fészekről  a kollót, 
nem történhetik meg, hogy tojást ÍB emeljük fel  vele. A 
levett kotlót első napokon 5 perci?, kéBŐbb 10—15 p^rrie 
hagyjuk a fészken  kivül. Ez alatt az idő alatt a kotlót 
megetetjük, megitatjuk s tiszta száraz homoktiirdőiől is 
gondoskodunk neki. Alig a kotló távol van a fészket  meg-
vizsgáljuk. Megnézzük, hogy s tojás nem törött-e el, nem 
piszkolódtak-e el és hogy nem nagyon szárezok-e ? A törött 
tojásokat kivesszük, a bélürülékkel bepiszkitottakat langyos 
vizzel kissé megpermetezzük. 

A kotlatás 4—6-ik napján lámpával kinézzük a tojá-
sokat s amelyikben az ébrény fejlődés  nem indult, kivesz-
szük és konyhai célra elhasználhatjuk,, mert az ilyen tojás 
még nem romlott el, csak nem fías,  az az teljesen tiszta, I 
egyenlően átlátszó. Amelyik tojásban az ébrény fejlődése 
megiudalt, abban nemcsak sölét foltot  látunk, hanem e sötét 
foltban  már a vérereket is fel  lehet ismerni. Az ilyen tojás 
fiaa  és a kotló alatt hagyjnk. 

A keltetési idő leteltével kezdetét veszi a tojás fakaaz-
tás a a 21-ik napon a csirkék kibújnak, kikelnek. Hogy a 
tojásban élőcsirke van-e, anól a kikeléa előtt 2—3 nappal 
vizpróba utján meggyőződhetünk, Erre a célra egy szélesebb 
edénybe 10—15 em. magasságú, 3 5 - 3 6 ° meleg vizet ön-
tünk s a tojásokat egyenkint belehelyezzük. Amelyik tojás-
ban élőeairke van, az mozog, amelyikben niooa, az egy hely-
ben marad mozdulatlanul. Ha egy szitát kérgével lefelé 
•traMshalyre halyaattnk s a kérdései tojásokat agyanként 

Egy üzle thelyiség k iadó 
Albert tanár házában. 

E l a d ó 2 é s fél  h o l d a s o l t m e n t i kaszá ló , 
üirtekeznl: K o v á o s L a j o s n y o m d á i ! 
Hál, O a l k u w d » . 




