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Dolgozzunk a békéért. 
Bármerre tekintünk mindenfelé  a legnyugtalanabb 

hajzatét látjuk. Kétségbeejtő a jelen és annál kili-
tástalanabb  a jövő. 

Bmbermllllók állanak kenyér- és munkanélkül. 
A létért való küsdelem, a kenyérért való harc eldur-
vult teljesen. As embert állati nívóra sttllyesstette a 
sok szenvedés, a megpróbáltatás. Nincs már ideál as 
emberi együttélésben A végső cél az, bogy a leg-
kegyetlenebb essközökkel felfaljuk  egymást. 

Akkora gyűlöletet még nem látott a világ, amilyen 
ezekben a napokban elhatalmasodott aa emberiségen. 
A legkisebb kösösségtól fel  népek és nemzetek életéig 
minden lélek telítve van egy Irlózatos utálattal a má-
sikkal nemben. Mesterségesen kitenyésztett rendszer 
ieit a gyűlölet szitása, amelyről érezni kell, bogy négy, 
lan;babori:ó veszedelmek csiráit hordozza. 

A jelenségek megdöbbentó tervszerűséget sejtet-
nek. Mintha a népek sorsának intézői egyenesen meg-
rendelésre kergetnék és züllesztenék milliók lelkét a 
v.-S(rfő  elkeseredés felé.  Mintha cél volna as ember-
v>rr« szomjazó hangulat Irányítása éa alkalmas pllle-
nttban való ttzletesitése. 

Romáin Rilland mondja; — ágyutalpakon alsza-
nak ég békéről álmodnak a nepek sorsának kovácsai. 
8 jíj, bogy vigyáznak a nehéz Ipar lovagjai, hogy 
ez-ken az ágyutalpakon nyugodtan alhassanak mind-
addig, amíg az djibb vérzlvatar meg nem savarja 
éd9S álmodozásukban. 

Ét a világban nincs egy őszinte, egy Igaz nang. 
Míg millió Idxsanya siratj a mu't háboiu borsaiméi-
ban d vrabokra szaggatott gyermekét, a hadioyomorut-
t»k százezrei hordozzák közöttünk Irtózatos sebüket, 
egv megromlott, lezüllött, erkölcsi és gazdasági világ-
rend orditja a gyüiölet napjainak pu-iztitását és mégl* 
toTibb folyik  a szörnyű munka, mely akármtlylk per-
en sruronynak kergeti a tömegeket. 

P.dlg elég volt. Még él az a.generáció, .amely 
ól höiBpon keresztül a technika minden caodAjJtval 
oue egymást. E< mlud békét, ez mind nyugodt pol-
gári életet kíván, ez mind szeretetért, megértésért 
i nádkozlk. Ez nem akar több vért, több ssenvedést 
Kzu-onroh imot, pergőtüzet, gázt. Azt akarja, bogy 
tjotvériességben, egyetértésben megtérjünk egymás 
melleit. 

Megdöbbentő, bogy nem engedik elkövetkezni a 
bálét. Embertömegek óhatják és még sem lebet béke 
sz emberek kösött. Nem. mert leölik, k pusztítják az 
emberből a szeretetet. Egy páran, érdekből, üzleti 
V 'd.l ől. a pinzért. 

tizét kell nézdl a világban. Ahol emberek ugy 
tudunk gyűlölni mint ma, ott nem lehet béke. Béke 
<'4*k azokban a szivekben van, amelyek látták éveken 
terenztül tuhognl a halál kaszáját, látták tömeghtlálbe 
'-e-getnl a gyermeket és rzlvsiorongó családapát, akik 
látták reánk tizakadnl 1914 nyarán a gyűlöletnek 
katasztrófáját. 

Akik mindezt páholyból, kényelmeB bársonyszékek-
től intézték vagv Intézik tovább, azoknak Joga lehet 
a gylilölnthez Emberek, Jó emberek, nyomorultak, 
ezanvedőV, lövészárok töltelékek, akik egymás mellett 
tualad<áltok az élet nehéz robotjában — ml szeressük 
egymást. Szeressük akkor ls, ba az lBtenl gondviselés 
mis nyelven szólaltatott meg. Ne bántsuk egymást, 
ne ruţjuk kl azért a kenyere mellől, ne vlzsgástassuk 
bnayit, mert véletlenül olyan anyától szívta a tejet, 
aki nem érti a Te nyelvedet. Ne gyűlölködjünk, fog-
junk ÖBBze és teremtsük meg egymás szivében a békét. 
Dolgozzunk komolyan érte ml azerencsétlenek Idelent, 
akiket a felülről  kezdeményezett gyűlölet elsősorban 
uszít egymásnak. Msgbocsájtó, kultnrsslvvel próbáljuk 
meg a lehetetlent — próbáljuk meg — sseretol egymást. 

Dr. Gyárfás  Elemér beszéde 
a szövetkezeti tőrváay •édesttáeához 
a szenátus 1933 Március 28 Ikl élésén. 

Elnök ur, Bzenátor nrak, elsősorban is csatlako-
zom aa előttem szóló ama kifogásához,  amit egyéb-
kent a legfőbb  törványhosó tanács IB felpasaszolt,  bogy 
a Jivaslat ebben a formájában  savarokra adhat alkal-
mat, minthogy nem tartalmasaa ast aa eredeti szöve-
get, melyet most módosítani ssándékoruak. E» a ki-
fogás  annál alaposabb, mert hisaen nemcsak a szövet-
kezett törvény, hanem még az erdőtörvény egyes saa-
kaBzal ls módosulni fognak,  melyek nlnesonsk a ke-
zünknél, mert sajnos, csak ma kaptam meg a törvény-
javaslatot s Igy nem nézhettem át előre, hogy miként 
hangzanak eredeti saftvegUben  a módosítandó törvény-
szak assok. 

A törvényjavaaUt ellen, Szenátor urak, főként 
három kifogásom  van. 

Elsősorban nem értem, hogy a szövetkezetek 
miért ne jegyeztessenek be a kereskedelmi cégjegy-
sekbe. A szövetkezetek Jogi személyek, melyek keres-
kedelmi üzletet folytatnak  éa Idegen vagyont kezelnek, 
tehát be kell óket jegyesül a cégjegyzékbe, mint 
önálló jogi személyeket, mart különben ebből csak 
nehézségek származnak. Nem helyeslem est az Intéz-
kedést s nem tudom milyen Indokok vezették erre a 
Miniszter urat. 

Voi ou Nitesou  főldmirelési  miniszter: A köny-
nyltés. 

Gyárfás  Elamir:  Pillanatnyilag es könnyebséget 
jelenthet a szövetkezet mostani vezetőségének, jövőre 
azonban csak zavarokat fog  okozol. 

VOJCU Nitesou  főldmirelési  miniszter:  Nem 
látom semmi hátrányát annak, ha ae Illető szövetkezei 
nem lesz bejegyezve. Működik a zzövetkezeti törvény 
alapján. 

Gyártás Elemér:  Msg lesz mlud az a hátránya, 
amilyen hátrányai vannak bármelyik cégnek, mely 
nincs bejegyezve. Nem igazolhatja hitelesen létét és 
müktdésl módját. Ast hlaanm, hogy es helytelen in-
tézkedés. 

Voiou Nitesou  főldmirelési  miniszter:  A be-
jegyzés nem történt meg eddig sem B ebben nem látok 
semmi nehézséget. Folyton halogatták egyik hónapról 
a másikra. 

Gyárfás  Elemér:  Második kifogásom  a 66. sza-
kasz módosítására vonauesik s teljesen osztom az 
előttem szóló nézetét, hogy aem lehet kimondani mind-
azoknak a szövetkezeteknek megszűnését, melyek nem 
csatlakoznak aa unióhoz s aüljnöfsen  nem lehet est 
1932 december 81 lg visaa&mbná hatállyal mondani. 
NIUCB kezemben a szövetkezeti törvény, de ugy em-
lekBzem, hogy ez tls éves határidőt ad . . . 

Voiou Nitesou  földművelési  miniszter:  Csak 
egy évet I A ktsebbaégieknSk pedig 1938 ig. 

Gyárfás  Elemér:  Teba*  volna még öt vagy hat 
év, atnlg ezek a ssovetkeţjek alkalmazkodhatnak a 
törvény recdaikeséseine* ezfétratkoznainak  az Unióba. 
8 most öa olyan ssöveget javasol nekünk, mely meg-
szűnteti mindazokat a szövetkezeteket, melyek mull sv 
december 31-lg nem Iratkoztak be. 

Voiou  Nitesou  főldmirelési  miniszter:  Gyárfás 
ur, nem olvasta jól el a szöveget. EJ azt mondja, hogy 
„<t negyedik rész 4ik szakasaabau lrl kivételekkkei". 
Fenntartja tehát a kivételeket, melyek bizonyos erdélyi 
éB besBsarábiat szövetkezetek csatlakozáséra enge-
délyeztettek. Ezek a kivetelek érvényben maradnak, 
VBgyla az Illető rzövetkezetek tovább működhetnek a 
mai feltetelek  között. 

Gyár fis  Elemér:  Akkor ez Így rendben van, 
Miniszter ur, mert az voll az én aggodalmam. Azt 
msaem azonban, hojy a szöveg nem elég világos ós 
eppen ezért le kell szögezni, hagy a jelenlegi törvény 
altal engedelyeaett határidók továbbra ia ervényben 
maradnak. 

S most rátérek legfőbb  kifogásomra  a 160. sza-
kaaz módosítására kapcsolatban, ahol olyan kérdés 
szabályozásáról van szó, mely eddig nem is tartozott 
a szövetkezetek ügykörebe s nevezetesen a közbirto-
kosságokról. 

A Miniszter ur a javaslat indokolásában kimutatja 
e közbirtokosságok nagy fontosságát,  kiemelve, hogy 
ezek egy millió hektárt meghaladó erdőségeket kezel-
nek. E javaslat most e közbirtokosságok ügykezelését 
a Nemzeti Szövetkezeti Hivatal felügyelete  alá helyezi. 

Szenátor nrak, ba van Romániában Intézmény, 
amelynél ml mindig jóindulatot és feltétlen  tárgyila-
gosságot tapasztaltunk s amellyel ssomben sohasem 
volt Bsmmi panassunk, ugy es éppan a Namsetl Szö-
vetkesetl Hivatal s ha van batÓBági szerv, melynek 
felügyeletét  és ellenórnásét legszívesebben vállaljuk, 
ugy es kétségtelenül a Nemzeti Szövetkezeti H.vatal. 
Szak a kérdések azonban oly nagy fontosságnak,  hogy 
sserény nézetem szerint ezeket nem lehet ötletzzerüen, 
a szövetkezeti törvény egyik zzakassának módosítása 
kapcsán Bsabályoznl. 

B közbirtokosságok egéss ügykeselése a Nemzeti 
Szövetkezeti Hivatal irányítása alá fog  kerülni s ezen-
felül  es még olyan Jogokat nyer, melyeket eddig az 
erdőtörvény alapján a Járásblró gyakoiolt s ast a jogot 
is, hogy feloulathassa  as eddigi vesetőséget s máso 
kat nevesbessen kl helyette. Kétségtelenül asUkséges 
— B ebben igasa van a Mlnisster urnák — hogy a 

járástlrókra ruhásott eme jogkört s nevezetesen ast, 
hogy eltávolithassa a veaetőiéget s másokkal helyet-
tesíthesse, korlátosul kell, mert nagyon fájdalmas  vissza-
élések fordultak  elő, melyekról blaonyára tud a Mi-
niszter ur Is, mldón a Járásblró, e jogával visszaélve, 
elmozdította a választott vezetőséget és felelőtlen 
egyéneket állított helyükbe, akik aantán mérhetetlen 
károkat okostak. Feltétlenül ssükséges tehát Itt as 
•ItMtnéa éa uttkségea a járásblró JogkfcéMk  koriá-

tozása, de én est a kérdést oly nagy fontosságúnak 
tartom, hogy ea semmiképpen sem Illeszthető be egy 
más törvénynek egyetlen ssakassába és éppen a szö-
vetkezeti törvénybe, meiy lényegében más természetű. 

Határozottan ellene vagyok annak, hogy a köz-
birtokosságok terhére e szakasz alapján ujabb évi 
hozzájárulások  állapíttassanak  meg. ÁM egyenes 
adók módosításának tárgyalása során volt alkalmam 
e helyről kimutatni, hogy közbirtokosságaink évente 
súlyos veszteségekkel zárják üzleti évüket éppen ások 
miatt a túlzott taxák és kőaadók miatt, melyekkel ma 
meg vannak terhelve. Éppen esért egy további évi 
hozzájárulás közlgaagatásl célokra, nésetem szerint 
elfogadhatatlan. 

Hogy milyen mélyen belenyúlnak a felügyelet  e 
közbirtokosságok vagyonába, aa látható e Baakaaa 
utolsó bekezdéséből, ahol a Mlnisster ur azt javasolja, 
nogy e közbirtokosságok költségvetései  is a Nem-
zeti Szövetkezeti  Hivatal  ellenőrzése  alá tartoznak, 
ami aránytalan beavatkozás az állam részéről. Ugy 
vélem, bogy ezt aa egéss kérdéBt alaposabban tanul-
mányozni kell, meg kell tárgyalni az érdekeltekkel s 
csak ezek után, külön törvényben s nem Igy ötletsze-
rűen, egy másik törvény egyetlen ssakaBsának módo-
sításával kell hozzányúlni, mert csak Igy lehet e téren 
valóban haBznos munkát végezni. 

Ezek lévén az aggodalmaim éB kifogásaim  e tör-
vényjavaslat ellen, kijelentem, hogy ha nem fogadtat-
nának el as általam, kért módosítások és nem nyer-
nének tlsstázást kifogásaim,  a javaslatot nem ssavas-
hatom meg. 

Csíkszereda város tanácsüléséből. 
Csíkszereda vároa választott tanácsa folyó  év májas 

12-én tartotta rendea havi közgyűlését Faroga Viktor polgár-
mester elnökletével, a következő tárgysorozattal. 

Az állandó választmány jelentést tesz a pénztár 
helyzetéről, amelyet májua 12-én vizagált meg és 316 ezer 
lej készpénzzel rendben talált. 

A helyi pénzügyek rendizéaéről szóló torvény értel-
mében uj vároBÍ szabályrendeletet kellett kidolgozni. A 
városi háztartáa fenntartását  ezen törvény azabályozza és 
ennek megfelelően  a szabályrendelet a jővőre a következő 
taxákat állapítja meg Minden kereskedelmi, iparvállalat az 
üzletbér egyenértékének 15 százalékát fizeti  városi illeték-
ben. Bútorozott szobák után 10 százalék. Temetkezések 
után a temetési összeg után lizet a vállalat. 4 ezer lejen 
felüli  temetés után 600 lejt, 2—4 ezer lejig 300 lejt, 2 ezer 
lejig terjedő temetéseknél DO lejt. A cégtábla adót az iizlet-
bérérték szerint vetik ki: 20 ezer lejes üzletbérnél a cég-
tábla adó 100 lej, 50 ezer lejig 200 lej, 50 ezertől feljebb 
500 lej, szabadfoglalkozásúak  250 lej. Minden cseléd után 
50 lej. Egy szekér után napi 30 bani, 2 lovas bárszekér 
Után napi 2 lej, egy lovas társzekér után napi 2 lej, 2 lovas 
társzekér ntán napi 3 lej, magánosoknál levő társzekér után 
1 lej; egy lovas bérkocsi 1 lej, 2 lovas bérkocsi után 
napi 3 lej. Az esztendő 300 napnak Bzámit. Favágó gépek 
után 600 lej; hámos ló után 60 lej egy évre. Szállodai 
vendégek I. oszt. szállodában 8 lej, II. oszt 5 lej, III-ik 
oszt. 2 lej. Vadászkutyák 50 lej, luxus kutyák 100 lej, 
Minden a város területére behozott vagy kivitt árunak a 
számlaBzerinti egy ezreléke. Állatok eladásánál, nagy álla-
tok után 30 lej, borjú 10 lej, disznó 15 lej. 

Ép í tkezésekné l javitáai éa uj épületeknél is az 
engedély kiadáaánál éa előzetes eljárásoknál uj taxák szere-
pelnek és pedig az épület kivitele azerínt az alapterület 
után 4, 3, 2 lejes taxa, gazdaaági épületnél 1 lej négyzet-
méterenként ; emeletes háznál 8 lej. Uj kerítések után 2 lej 
folyóméterenként;  sírkerteknél 1 lej. A város köleles fel-
fektetni  az építészek liatáját, beiratási dij 500 lej. Csak 
azok az építészek vállalhatnak munkát, akik ebben azere-
pelnek. — A piac fenntartására  nagy marha után 5 lej fel-
hajtáai dij, kia marha után 3 lej. Árus szekerek aún a 
piaoon 20 lej. A tűzoltó dij, 80 eser lej jövedelemig 20 lej, 
azon felül  100 lej illetve 500 lej. — A háztulajdonoaok 
2 ezreléket fizetnek.  A biztosítási díjak ulán 5°/o. A sza-
bályrendelet első tárgyalásában elfogadtatott.  A következő 
tanácsülésben ismét napirendre kerül és csak ezután kerül 
alkalmazásra. 

Másodszori tárgyal ás ban elfogadtatott  a már általunk 
ia ismertetett piaci helypénzekről szóló szabályrendelet mó-
dosítása, amely moat még annyi módosítást szenvedett, 
hogy helyi iparoaok heti piaeokon a megállapított helypénz 
30"/o-át fizetik. 

Jóváhagyatott másodszori tárgyalásban aa nj járdákról 
szóló szabályrendelet, amely szerint az uj jârdatulţjdonosok 
a már kivetett építési költségnek osak 25%-át fizetik  meg, 
15 év alatt 

A köztisztasági szabályrendelet második felolvasás  után 
szintén jóváhagyatott Két felsbbraés  érkesett • Csell 
oégének hely adatott és köstiaataaági illetéke 1000 lejre 
redukáltatott ; a Karda-ftk  korcsma aaüáayu felebbeaése 
alutasittatott 



-Ik óllal. 

A tanács foglalkozott  a villanyárak redukálása tár-
gyában kiküldött bizottság jelentésével. A bizottság meg-
állapította, hogy az utóbbi években az áramfogyasztás  óriási 
módon csökben. A villanyiizem 1933 első negyedévi zárlata 
szerint ez a csökkenés olyan arányn, hogy év végére az 
üzem veszteséggel zár. Ennek elhárításira javaBolja a sze-
mélyi fizetések  redukcióját olyan arányban, mint az állami 
tisztviselőknél, tehát 12 százalékkal. A bizottság ezek 
szerint nem talált semmi lehetfiséget  arra, hogy az áram-
dijahat csökkenteni lehessen. Javaaolja a bizottság a villany-
nak Somlyó községbe való kivezetését, mely tárgyban a tanács 
pontos számítást kér a költségekről, a somlyói fogyasztók-
ról és jövő ülésben aszerint hataroz, hogy az üzem meg-
találja-e számítását. 

BrateBCU mérnök megvásárolta a vároBtól a 2-ik számú 
vámterületet. Szerződés szerint julins 12-én lejár az a határ-
idő, ameddig a kitermelt famennyiséget  el kellene szállítsa. 
Miután az idei tél későn állott be éa a cég nem tudta a 
fát  elszállítani, most kéri a várost, hogy 1934. február 
végéig hosszabbítsa meg a terminust. A tanács alapos meg-
vitatás után a kért terminust engedélyezte a cégnek, köte-
lezte arra azonban, hogy a fát  elszállításra összegyűjtse, 
kitisztítsa az erdőt folyó  év szeptemberig és Fejér Béla 
kereskedőnek, aki az ő vágteriilete mellett vásárolta meg 
a következő területet, a fájának  elszállítására elsőbbséget 
biztosit. A tanács ezen határozatát azzal indokolja, hogy 
a cég a késői havazások miatt későn kezdhette meg a 
szállítást, egy erkölcsi testületnek nem lehet érdeke, hogy 
ilyet' esetben visszaéljen szerződéses jogával és megkáro-
sítói. a vevőjét. Miután a városra a terminus fenti  meg-
hosszabbításából semmi kár nem Bzármazik, igy ha az 
erdészeti hatóságok kifogást  nem emelnek, ugy helyet ad 
Bratescu kérésének. 

Fejér Béla kérését tárgyalta a tanács, aki az általa 
megvásárolt 3-as számú vágterületnek újra való leltározását 
kérte. Kérését a tanács elutasította. 

Polgármester bejelentette, hogy közelebbről megjön a 
kövezési munkálatok jóváhagyása s igy valószínű jövő 
hónapban megindul a kövezés tovább folytatása. 

Uj menetrend. 
Folyő óv május hó 15 án élntbelép az uj nyári 

menetrend. Eszerint Csíkszereda—Brassó kczitt négy 
vonatpár van beállítva. 

Csíkszeredából  indulnak  a az. szrmMy-
vonat 22 óra 40 p.. érkez'k Brasaóba 1 óra 10 p. A 
4 1 © BZ. vonat indul 7 óra 2 p., érkezik 9 óra 40 p. 
a 4 1 Q BZ. vonat indul 10 óm 42 p., érkezik 13 óra 
12 p. A 4 2 0 ez. vonat indul 14 óra 18 p, érkezik 
17 órakor. 

Brassóból visszafelé  indulnak  a 4 1 . 3 számú 
személyvonat 5 óra 35 p.. érkezik Csíkszeredába 8 
óra 14 p. A 4 1 5 sz. vonat Indul 13 óra 45 p., érke-
zik 16 óra 26 p. A 4 1 7 sz. vonat indul 17 óra 35 p., 
érkezik 20 óra 17 p. A 4 1 9 sz. vonat indui 22 óra, 
érkezik 0 óra 51 p. 

A f  snti vonatokból a Brassói ó! Induló 4 1 3 és 
415-ös BZ vonatok direkt Ssé'olykoc árdlg mennek. 
A 41S-es Bzámu vonat direkt megy egészen Maros-
vásárhelyig. A 417 sz. vonat Msdcfalválg  megy, ahon-
nan 20 p múlva csatlakozása van Qalacsíg. 

Bukarest-felé  a 414 es ezámu Csíkszeredából 
induló sz* mélyvonatnak Brassóbnn 1 óra 25 perckor 
csatlakozása van a bukaresti személyhez. A 430-as 
vonatnak 17 óra 15 perckor szintén csatlakozása van 
BuVarest felé  Bsemélyvonathoz. 

Brassóból  a 414 es Csíkszeredából Induló vonat-
nak 1 óra 20 perckor csatlakozása van Kolozsvár— 
Nagyvárad gyorsvonalhoz. A 418 as von»'n-.k pedig 
13 óra 44 perckor a Tövis—Ko'ozsvár— Nagy várad 
gyorshoz. 

Bukarestből  Brassó-f  iié Indul 13 óra 15 p. egy 
rapid, Brassóba érkezik 17 óra 02 p. és csatlakozása 
van a Cdk-feíé  Induló 417 es BZ. vonathoz. 

Bukarestből  indul  9 óralor egy gyorsvonat, 
érkezik Brassóba 13 óra 29 p., csatlakozása van a 
415 ős sz. Csík fulé  Induló vonathoz. 

Bukarestből  indul  6 óra 10 perckor személy-
vonat, érkezik Brassóba 11 óra 35 p. és csatlutozása 
van C-ikfelé  a 415-öz BZ. vonathoz. 

Bukarestből  indul  14 ór<* 20 p. személyvonat, 
Brassóba érkezik 19 óra 51 p., csatlakozása van a 
Csík-felé  lndu'.ó 419-es sz. vonathoz. 

Bakarestből  indul  23 óra 60 p egy személy, 
Brassóba érkezik 5 óra 20 p. és csatlakozása van B 
Cilk f-ilé  Induló 413-as sr. vonatbos. 

Bukarestből  iodul  23 óra 35 p.-kor gyorsvonat, 
Brassóba érkezik 4 óra 15 perckor, csatlakozása van 
a Cdik felé  indu'ó 413 as Bs. vonathoz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Elhelyezik a tlaatvlselöket Csíkszere-

dából. Az uj hivatalátsservesések során városunk 
kereskedelmi és ipari életét Igen érzékenyen fogja 
érlnttnl a fogyaaztópUcnak  az a nagyarányú csökke-
nése, ami a tisztviselők elhelyezésével bekövetkezik. 
A pénaügyigiagatóság adókivető osztályának elhelye-
zésével 18 tlBztvIse'ő távozik városunkból, mígamun-
kásblatosltó pénztár leépítése 6 tisztviselőnek kosta 
meg aa elhelyezézt. 24 flxdzetéses,  biztos krreaetU 
egzisztenciával lett Bsegényebb a helyi fogya^stóplac. 

— Váltóhamisításért hat hónap Mihók An-
drás gylmesfelaólokl  gazda sógorának, Póra Istvánnak 
nevét váltóra aláírta és a Szépvizl Takarékpénztártól 
kölcsönt vett.fel.  Bűnvádi feljelentés  alapján a törvénv-
zsák 6 havi börtönre Ítélte. 

C S Í K I L A P O K 
— Junlus 18 án lesznek a menAgaadaságl 

kamarat valasatasok Ősik megye területen A 
földművelésügyi  minisztérium 91826—933. BZ. rende-
letével Ciikmegye 48 közaégeben a mezőgazdasági 
kamarai tanácsokat formahibák  miatt feloszlatta  ée nj 
választást irt ki junlus 18 ra. A következő községek, 
melyek választóinak száma hatszázon »!ul van, két 
tanácsost jelölnek: Tnkerópatab, Vasláb, Kllyénfalva, 
Tusnád, Verebes, Menaság, Szents'mon. Csatószf  g, Koz-
máé, Lázárfalva,  KászoDaltl». Féltíz, Káfznimpér,  Ká-
szonjakabfalva,  B tnkfalva,  Madaras, DAnfalva,  Jenő-
fal  va, Karczfalva,  Madéfalva,  Csícfő.  Rákos, Goröcs-
falva,  Vacsárcsl, Gylmesköz^p'ok, Fáísőlok, Szépvlz, 
Szentmlhály, Palfalve,  Dűlne, BHZBOVB Cslhpren'mtk-
lós, Gyergyóujfalu,  Csíkszereda, Z<ögöd, Szentlélek, 
Mindszent, Szentkirálv, Taplrcza, Szenttamás. 3 taná-
csoBt jelölnek a 600—3000 választóval rendelkeiő köz-
B é g e k : Gvergvóbékás, Qyergyótölgvep, Bzenldomokos, 
Gylmfsbükk,  GyergyószentmlklóB, Gyergyóalfs  u, Szár-
hegy, Csomafalva.  Azon községekben, bol a választók 
létszámának megfelelő  listákat tettek le, a választás 
érvényes I<y megválasztottaknak nyilváníttatnak a 
következő községek listáin szereplő egyének : Csik-
ssentgyörgy: Tompos Lsjoa, Gil András. Csekefa'vs: 
Mátyás Jizsef,  Kömény JAzaef.  Szentmár'on: Farbiw 
Gábor, R iszegh Tnmás. Kászocujfalu:  Ambrus Márton, 
Azbé I .tván. Gyergyóremetr: ifj.  Balázs R. János, 
Puskás Antal. G.örgy Jtoef.  Sient'mre: Gergely G r-
gely, B»*v Karoly. Dliróhédos»: T>mpea G^vrll 'ui 
To'der, T*ren Nicolae. Ditró: Goga litván, MéevároB 
Alajos, Gál Fdrenc. Somlyó: Domokos Ignác, P-ter 
Bdázs. C omortán: P.tres Káról- , S<őca Mihály. C o 
botfáivá:  Cslszer József,  Gecző J no». Békáp: Dandu 
Dumitru, Bucur To<ider, Polosan Tosder Iul I ie. A 
választások levezetésével kapcsolatosan fzigoru  ut«si-
táa van adva arra, hogy azok a törvényes kertiek 
között folytassanak  le. 

— Az építészi testületbe való beírás dija 
Az ország #p tóIparoBRit srra kényszerítették lörv<-ny 
hnzAsl u on, hogy h é p e B Í t é s e l k i t «ll̂ inerteneék és belep-
jenek a közoktatásügyi mlnlezterlum hntápknrében 
szervezett építészeti kemaríb». Fzen felvételért  és az 
oklevelek o'iBmirtvtéséért a kamara 5000 lrj-s dijat at 
szodett, amellyel pz>-mben a Magyar P^rt uevíben He-
gedűs Nándor képviselő annak Id jsn IntTpellíc'óban 
tiltakozott. Most az epit^zetl kamera Igargaiótspscea 
Ülést tar'o't és Itt az iratok felülvizsgálásának,  sz okle-
velek elism rtetósének. a felvételnek,  s bélyegl'leték-
nek, valamint aa PIFŐ félévi  ta^d'jnak ÖBBzegét össze-
sen 1100 lejben állapította meg. 

— As erdélyi rokkant tisztek, tiszti özve-
gyek es altisztek egyesülete Fil\ó év m*ju-> 7-én 
Brvsóbun m^gnlsku't sz erdélyi, hAnátl és tutovlnal 
ro'.iant lisztek, línzti öav»íyek t e Rl'lazt k rgyerlVete. 
Ar egyesület p«!;Hielve -Bál̂ sre M. K-rU'ft«  i: B'sefó 
Szeh' n. T-m1 B«ár, KVezsvAr, Sz-tm^r, M"»rr.»i.á«érhely. 
A brassói kerl)'®thrz t-irtozvek Brsstó, Foc-rsr, C dik, 
H'irom'zék és Uivsrh-ly megyék. Az egyesület cé'j» 
zzerv> zntt módon topább küzdeni az erdélyi rokkentak 
egyet j*go«ltáRáért. N-m mehet tovább bogv egy 
pár emb' r végezze ennek az idegölő ts FÔT p nzt 
em'Rz'ő küzdelemnek terhén írunkáiát. Ezórt a rokkant 
ti-zteket, özvegyeket és HllÍPEteVet (őrmeBterel) felszó-
ll-ju'r, bogy esen egyeeületbe belépjenek éa igy szer-
vezett hsreot Irdithas^unk n rokkant legénység, tisztek 
és hsdiösvngyeb jogainnV nlísmertetéBéért. A cslkme-
gyeí érdekeltek az egyesiiletb^ való belépépübet sür-
gősen jelentsék be R\szegb Viktor hadirokkant címére, 
M rcur^a Ciuc. A háromezéklek: BoţdAn R jos Andor, 
S't -Gh' o*ghe; <ÍZ udvsrhelymrgveiek : Brunnhuter Kál-
mán Odorhê u c'mén, akik rérrletes felvüágoBltást 
nyújtanak. 

— Feltörték a bskás szurduki fürészgyár 
kantinját A bevezetett rsendőrcégl nyomozós Igi n 
hamar kézrekc rlti-tte a teitesrkrt CoveBat) Dmrí' ués 
Chindea S:mon cdava'ó lakkok fzemélyibin.  eklk a 
vallatás során beismertek, Moldovan G' ergy, Cstnpisr 
Simon éB Bucur S mon gard/któl juhot Bt, Rajtot éB 
razdasógl eszközöket loptak és ők égették el Polea 
Pétor gazda Bzénáját i-<. Átadták óket as ügyéességnek. 

— A osikszeredai Ipartestület juniallea 
Cdksz?rrdt klslpr-rossâţa BZ IpHrosnőegylettel rgvUt-
te^en nsgy-z ihá-u junlálUt léfzlt  elő, amelynek aeg-
rend'zés^t junlus hónsp elfő  felére  tervezi. 

— Elaralta a tettest a finom  olgaretta. 
Hr.m L pót tölgyesi kerepkedó áruraktáréba a mult 
ősszel Ism; r t - t l e p ti-t'catk betört* k és orri-n 50 ezer 
I j értékU dohányáru*, d'cp'ak. A nvomozás er< dmény-
telen maradt. A nnpokbnn a csendfirH^get  ír te t-i tették, 
nogy Birtos Vilmos od voló lakóé bofPZkbb  Idő óta 
Igen finom  c'garcttékat szív. A hirtelenében magtsrtott 
házlu 'Btás alkalmával nagyobb mennyiségű d o h á n y . 
kéBzIrtre aked'ak. B rtos a betörést belemerte, mire 
átadták az Ugyészségnt k. 

— Sonyt Láasló balesete. Bényl Lászlót, a 
maros» ásárhnlvl ScékelyTö d c!mű újság pzerkesztőjét 
május 7 én elgázolta egy n,o-orblclkll Súlyos külső ós 
belső sérüléseket vs«nvcdtMt 

— Siégvenében öngyilkos lett. Frrencs Jó-
zsi f  24 éves kászonlmp rí legény a napokban felakau-
totia magát A csecriőrség az utóbti Időben többször 
lopáson tettenérte s emiatti szégyenében őrfiyill  OÍ lett. 

— Bőripari kiállítás Bukarestben A romf-
alai bőrlpirosok ssövet'ége folyó  év szeptember 10. 
október 10. között negyarányu tőripari kiállítást ren-
des az összes rokonszakmák bevonásával. A kiállításon 
résztvennl rsárdétoró érdekelt Iparosok bővebb felvi-
lágosításért fordu'janak  a csíkszeredai IportestDIethes. 
A kiállítás alkalmára a vak«i:lgazgatéság 60 ssásalébos 
utazási kedvezményt engedélyezett. 

20 n á a ; 

— A májas 10 lkl namsetl ünnep a szoká-
sos keretek kösött ünnepélyesen ment végbe ez étben 
ls A hlvata'oi istentiszteleten ré^ztvettek az öB̂ zes 
katonai és po'gárl hatóságok. Azután katonai dísz-
szemle volt a piactéren, melyen as öBBses iskolák és 
nagyBsámu közönség vett részt. 

junlus íió 11-én, vasárnap a Fltód mel-
letti X«ntus kápolnánál nagysaabásu ünnepély 
lesa. Már Ir u k arról, hogy a Csíki Turista Egyesület 
lelkes tajj il tavaly szeptemberben megkezdték a több 
mint 200 éves beom'ott kápo na romokot kiásni és 
eltakarítani. N evezetes helye ez a caiki történelemnek, 
mert 1694-ben e helven verte bl a Csíkot állandóan 
pusztító tatárokot Xántus Keresztes királybíró hőa 
székelyeivel. A Turista Egyesület a kápolna mellett 
egy emlékkövet helyeztet el és ezzel kapcsolatosan 
gazdag és rivós programmal emlékünnepet rendez. E 
programból egyelőre c?ak ennyit köz Unk, hogy délelőtt 
10 órakor tábori mise lesz a kápolna helyén, a mise 
ft'att  a csomortáni rezes-banda egyházi dalokat játszik. 
Utána Udvöz'ó beezéd és üan-pi beszédek. Ebíd után 
3 óralor a környékbeli falvak  dalárdáinak szerepléss 
Utána tápc a X tntus-kastély melletti szabadtéren, ahol 
ételek és Italok kaphatok Irsziek. R ízletesebb mUsort 
lapunkban IB közölni fogjuk. 

— Halálozás Fejér János földbirtokos,  a szép-
vizl örm. katb. egyházközség goednoka, 81 éves borá-
ban. m^jus hó 10 én m<>gha:t Sz'pvizen. E hurylbsn 
Dr. F- j 'r István, Szávs Antalné, Fij^r Bálint és Benkő 
Lászlóné fdbSBpiuV&t  és Fejér J^kab, Fejér Katalin, 
Fejér Irma, dr. F . jír G^rő, dr. Fejér Mihály testvérü-
ket gyászolják. 

— Elitélték orgazdaságért. Márton I-tván 
csángólegény inaakodott Turócíi gylmnsbllkki cipésznél. 
Ez-n idő hliti 25 ezer lej értékű c pőt, feheroeműt 
lopott éB Bokor György odavaló labóshos hordotta 
értékesítés végett. Mindkettőjüket 2 2 hónapi börtönre 
Ítélték, 

— Áprilisban nem kaptak fizetést  a cen-
dőrök. A pinzügyl nebézségek^el LUzdó kormány mtg 
a r ndfennti.r'ó  közegek részire srm tudja a fizetéBt 
idejében folyóalt:«nl.  A csendórBt g mégntm kap'Bmeg 
áprilisi ílltmi^nyelt, ami miatt Igen ro sz hangulat van 
a c endőrsági elka'msiotak Irrében, mert a rmdet-
lenlll kiu'a't én BirngvlB sovíny fl/etéstól  n> m tudnék 
hónapO'On át kitartani ma, amikor a hitelélet annyira 
l'Orlá ózva van. 

— Hamis szaalejest talált a rendőrség. A 
cslkszeradal flnszgváraál  dolgozó Gil Póter filrész-
gyárl munkást a readőrség t«tten >rte. amint egy hamis 
Mzázl j st b>s n'-'art vá't <ní. H ízkuUtist tartottak nála, 
rrely a.'k ilomm -I m"g két darabot találtak. Kihallga-
tásakor elő dta higv 5 drb száz lejeat kapott Csik-
Bz in'györgyön la ó Gál G rge:y n^va bátyjától. A 
'cRib°zentgvörgyl cs^ndőr-iíg ott Is bevezette a nyomo-
zót ét nxháiv d*rnb hamU ssáz^jnst m»g 1B talá't. 
m i r e Oí  Gir<cilv bov il'oUa, bogy a pénzeket testvéré-
től. G >1 Firencíől kipU, «U Brassóban egyik cipész-
nél da'gozlk. A ptaze'cet ő kész'tnUe alumlnlun-ilom-
kever'kból. azután ezüsttel lekente és testvéreinek 
adti érték eltéé vágott. A rendőrség a val'omás alap-
ján ériotkes-tahe lépeti a brassói rendőrséggel, hogy 
az a nyomozást ott ls bevezesse. 

— A oslkFzeredai dinsmitrobbanásnak má-
jus 7 én maghalt a ba; msdik halálos áldozata IB, Le-
vendl Corstartlnnak a felesége. 

— Épül a Hargltafürdő  Cs<t megyének egyik 
legk< dv< sehb klrándu'óhelye n alig 21 tm. tá\olságta 
fekvő  Hargítsfítrdő.  Cslc ó Idzség tu'ajdocát b/peió 
kii B f'  kvéBŰ fürdőhely  meglehrtós e hanyagolt élle-
potbHn volt, sml részben a hozzávezető utak járbt-tst-
lani>ágának volt tulajdonítható. Pedig a rbenmetllus 
megbetegedéseinél kltÜLŐ gyógyhatátu két kérgedre, 
h'deg és meleg ásvány vlz-gvígyfürdője,  vslrmlnt 3 
kü'örbözó ásványi anyagokat tarte'moró csodás gyó)i\-
erejii IvÓM e és a környező számos kirándu'óhrly egyik 
legjobb üdülő és nyaralótel'ppé prrdrgitlnálják. Ujabb 
fejlődési  lehetőséget a fürdőnek  a írult évben megja-
vított ut nyújtott, mig aa Idén a fokozottabb  igények 
k e'égitésére fürdőbér'ő  egy mod-rn 16 ssobés villa 
építését vette tervbe. 

— Elvesaett a osomag a vasat áruraktá-
rábol. Altér Marne békásl kereskedő Szatmárról 
98 lg. gyapotot rendelt. M ĝ leérkezett a vaeut érte-
sí tése horzá, hogy a gyapotot a dHról állomáfon  átve-
heti. Mikor ae állomáB árursktáránál Jelentkezett as 
értesltéssíl, kid- rült, hogy a csomag nincs sehol. A 
csendőrség bevesette a nyomozást. 

— Kolplng majális. A málna hó 28-lkl tánocat egybe-
kötött zBOgSdfűrddi  műsoroa m»)álls minden pontiéra neive 
teljesen megállapodott a vozetdaég. Városunk előre Jeltett 
helyeiről a 'B'dd telepére azekértáborból álló invsrokkal tel-
jesen dlJtaUnnl szá'litják ki a vendégeket, hol oaekély adomá-
nyok ellenében mlrdenkl egyaránt felejthetetlen  é'ményekben 
részesülhet. Ugy hlrltk, hogy az Olt vizén a teknA-verseny és 
vlit po!ó Játék számtalan bohóastos Jelenetével mindenkit 
könnyekig fog  megnevettetni. Less kerékpár-, oéllBvd- éa teke-
verseny, kakaalOvés. karikadobáa, kOlBnféla  sátrak a mindeni-
kénél a féoél:  a aidrakostatás. Napaaáttával pedig kezdetét 
ve>z a táno, am'kor la konfetti  és aaarpsntln oaaták mellett 
a nam tánokodveló flatalaág  la reggelig Orvén thet a Irgasebb 
hónap ünnepének. Ha aaonban e napon as Idé nem volna ked-
vesé, ugy a Legényegylet majálisa a megjelölt helyen és 
műsorral Jonlua hó 6-én a PdnkSad-hétfAJén  fog  megtartatni. 

Nagy évre Ítélték a tölgyesi gyógyszerese 
merénylőjét Folyó évi február  bó 4 én Ko'umbán 
Kttalln 19 éves cielédleány, aki Ssöl'óil Arno d töl-
gyesi gyógyszerésznél lakott, a házigazdáját alvás-
kösben felj<;sével  támsdta mag és megsebesítette. Az 
Bgyet fo'vó  évi május 12-án tárgyalta a helyi törvény-
szék Dr. Jakab—Joneseu tanácsa. Kolombin Katalint 
emberölési kísérlet miatt 4 évi Mrttoro ítélte. 
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— Verenoay Gyula aatntéisulnU. Oelkeseredában. 
Dr. Ferenozy elsőrangú erőkkel kiegészített társulatával kit 
fgtére  »árosunkba ]0n kit Bxenaáolós újdonsággal H é t f ő n 
Boroa Elemérnek világsikert aratott szenzáelós komédiáját 
„Forgoszel"-et matatja be a színtársulat. £st a darabot joggal 
nevezhetjük a háborn utáni „Ember tiegédlá]a"-nak. A leien 
kornak tökéletes tükörképe aa otókor számára s azt senki se 
mulassz, el megnézni. Kedden pedig Tasz art János szenzációs 
finoman  pikáns mnlsttató vígjátéka „Jó házból való arilány' 
kerül bemutatóra. Csak felnőtteknek.  Az előadások fél  9 óta' 
kezdettel az Astra-mozgó termében lrsznek meg'artve. 

— Szabó Boni kepvleelA interveniált a 
jogosulatlanul megadóatatott méaaaroBok er-
dekeben Aa ország különböző városaiban s Így 
Brassóban is, a pénzügyigasgatóaág a mésaáros- óa 
beoteslparosokat kereskedőknek minősítette ÓB 1932 
évi d cemb«r 31 után Is forga'ml  adó fisetésére  köte-
ltitte. Tekintettel arra, hogy aa Erdélyben érvényben 
levő 1884 évi 17 ik tc. szerint a mészáros és hentes-
ipar isok nem minősíthetnek kereskedődnek és est a 
tecyt aa Ipar ÓB kereskedelmi mlnisatrr a temesvári 
ipartestület megkeresésére 3694—1932 számú leiratá-
ban fentneveaett  törvényre ói anmk 39276—1884 sz. 
végrehajtási utasításra való utaláasal ls elismerte. 
Szabó Bini képviselő beadványt Intézett a pénzügy-
miniszterhez, hogy a mészáros és hentesip iroBok adóját 
körrend.'let utján BaállittasBa le a kereskedőkre vonat-
lozilag 16%, aa Iparosokra vooatl O'.ólag 12°/,-re. 
Kjrtn továbbá, hogy BB 1932 évi december hó 31 Ikl 
törvény 12 ik szakasza tlt<pjén ezek közt az Ipirosok 
közül mentesíts? a forgalmi  adó ficetése  alól mind-
azokat, klknok 6 szakmunkásnál, 5 lóerős gépnél Üze-
mükben nics több alkalmas va és üzlethelyiségük bére 
törvényhatósági városokban 60 000 lej, vidéki városok 
ban 40000 lejnél nom több. Kérto végül, hoty mind 
azoknál az Iparosoknál, akiktói mégis forgalmi  adót 
szedtek be, a btflsetett  összegeket írják át rend-:s 
adójuk javára. 

— Jegyietek — Qheorgheni—Oyergyóssentmlklós 
v á r o s á b ó l . £lénk figyelemmel  kísértem mindig az erdélyi 
városok fej lődéBét  s mivel utam e kis vidéki székely városba 
vezet <tt, ezéljegyz'tazerüleg Írom a köve kezőket, résilnt saját 
tapasztalatom, részint a hallottak alapján. — Ezelőtt mint-
egy huszonöt évre visszatekintve, a város csakugyan lejló-
dést mutat, elgondolom, mint nagyobb diák az állomásról 
befelé  valamire való épületet nem Igen láttam. Még élénken 
emlékezem a most la lenná'ló üerólly korláta, amely az ő 
régiségével még akkor ls megragatta figyelmemet.  Egyébként 
e íóuocán az nj magánházaknak egész aora emelkodelt ii-m-
cstk l*t, hanem a főtéren  s a Oylikostó felé  vez- tó nt men-
tében la csicos villák emelkedtek, köztük a „Sanatorlnm" 
Dr Nagy Endre sebész-orvos gondos vez tése a att, ugyan-
csak vele szemben a görögkathollkns trmplom Boer Arhur 
loesperes kanonok Idejeben szép külső formát  kapott Az állami 
líceuminál szemben lévő s a várostól adományozo't telken 
emelkedik a bef  jezet'enül álló gör keleti templom Kár érte, 
hogy az oly szép reményekkel nrgkezdett templomot az Idő 
viszontagságai megviselték; egyes helyein már omladozni 
kezdett Az állami hoerm szintén a'apos javításokon ment 
k. resztül, a háború okozta rongálásokat az Intézet egykori 
tanulója, jelenleg Igazgatója Chlnlea Teodor végezte. Aa inté-
zőinek tanárai között van 5 m'gvmţ  tanár, akik már a régi 
llókben mtlködtek e tövises pályán. Meglepett a város fon-
tosai b uo(áln vég'g haladó járda, amely blzjny nem valami 
utgy s-aktadáBBal épült, egyes helyeken be vai süllyedve, 
a reggeli osord»hajtaskor juhok és egyéb álatok ls járnak 
rajta, nagyon sok helyen meg van repedezve, a mril« évben 
tólozták-lólozták a hibáké*. T sztántartásnkról most tavasz 
idején, de még télben sem gondoskodik senki. A tennlsz-
pályák lolé vezető ut teljesen járhatatlan, a pályák közelében 
ievó Dobrean-féle  kert fellratáal  nem „i'ora" hanem az el-
pusztult Trója, vagy Carthago találna, AZ utóbblak fölött 
szeizutt szomora Impresszióimat részben eloszlatta a barom-
p'a m-llett ajonnan lótesLt.tt aporttelep, tágas, szép nézőtér-
>el A sportnak ez az ága agy látszik fellendült.  A várost a 
szomoatl napon levő nagyobb plao éa a keddi klaebb plao 
látja tl a azükséges otkekkel. A plaol árak elég magasak, egy 
kis ellenőrzéssel lehetne as árakat szabályozni. 

— Aa E lenór a j száma. Minden cikk eredeti, minden-
kit érdeklő és n vós Tóth Sándor országosan olvasott polltl. 
kai, krit kai és közgazJa-jágl lapjának, iz Ellenőr-nek aj Siáma. 
Kóbb tartalmából klemeljflk  : Kozma Miklós : Magyarok, Ko-
vách Aladár : Ady a katedrán, Pesti színházi levél, Uexner 
Béla : Hitler és a gazdasági kérdés. Domokos Ernő : Sjmmlvé 
válik az adósmoráT, Tóth Sándor : Levél Benedek Sándor pro-
iiszorhoz Dobreczenbe, Szeged és Janorlcs, Tamásy Oy.: 
Békepo:itlkát a kisebbségekkel szemben, Kubán Endre : Talál-
kc.zásom az latenhátamögött Ploi vei, Feley Bertalan : A gyl-
uiesi lánykóatoló stb. Megszokottan nívós és jólértesült a lap 
Kózgazd.eág rovata, amely beszámol az erdélyi plao kiemel-
kedő gazdasági eseményeiről. As Elltnőr kapható az egész 
országi un, ahol la| ot á; ulsak. mutatványszámot ez érdeklő-
dőknek küld a kladóh vatai. 

— Tenleaeeök figyelmébe  I A helybeli tenlazszakosz-
-ály vezetősége közU, hogy a még szabadórák kibérlésére dr. 
Ve.ess Sándor szakosztályvezető lakásán lehet Jelentkezni. 

— Aa Erdélyi Szemle iij esémának tartalma, á s 
Krdélyl Szemle legújabb kettőa ezáma a következő gazdag tar-
talommal jelent meg: Húsvéti kiáltvány. — Walter Gyula, 
Huzella Ödön, Salgó Olga versek. -- Dr. Baftha  Ignác: Ma-
ftyarpártl  feltámadás.  — Széfodla  Széfl  Sefket:  Nincsen több 
piros húsvét. Apponyl Albert ntolsó hasvéti elkke: Deiül a 
látóhatár. — fiemenyl  József:  H á r m amerikai vere. — Prinos 
János : Erdélyt könyv Széohenylről. — Gulyás Káro'y : Az 
Özvegy és leánya (elbeesélés). — Lakatos István: A modern 
zene. — Boros Elak : Agond Golgotája. — M. Fa enoxy Ilona: 
Tavaszi látogatás Áoa Fereno műtermében. — Márton LU1: 
Budapesti levél Írókról, kiadók ól, azDrkesztőségekiől — Prlncx 
János: Népszövetség rómája. — Dr. Kies Elek: Igaz erdélyi 
busvét. S. N gy László: Vidám azázadoa (regényrészlet). Dr. 
Mező Fereno : tUlmp al problémák. Figyelő: Uj Erdély : Szín-
ház : Erdélyi közgazdaság. Egyesületi élet. 

— Verekedős. Bodor Oábor és Tankó Imre 
gyimesfelsó  o;l legények májas 8 án összeverek» d'-ek. 
Bodor Q tborl a helybeli kórháaban ápoják. 

alkalommal teljes redlkállsmnaában mntatkosott be. A gyűlés 
folyamán  ugyanis a hívek két kSibektáltó ellenzékit megblos-
káatak Csak Igy tovább a radlkál zmussal, akkor célhoz érünk 

A dlákaavargáaok óira lábra kaptak. A mult héten 
összeverekedtek Jaslban a vasgárdlsták a Onz'stákkal, a hét 
folyamán  pedig a hirtelen összebékült két bakóid megverte az 
egyetemről kijövő zaldó deákokat. A zsidó deákegyesület a 
rektorátushoz fordalt  orvcalásért és védelemért, amely azt 
meg Is ígért». Kolozsváron la hasonló Jel'netek Játszódtak 
le. A vasgárdlsták vakmerősége annyira ment, hogy a rendőr-
séggel le szembe szállottak, a gyógyszerészeti fakultáson  pedig 
bántalmazták a ssldó hallgatókat. A rendőrség 9 vasgárdlsta 
diákot őrizetbe vett, as egyetemi tanács pedig több ssldó és 
román hallgatót a verekedésekben való részvétel, valamint 
tltkoa diákszervezetekben való tömörülés miatt hosszabb Időre 
a vizsgáktól eltiltott. 

• a n l u lemondott a nemaetl paraaatpárt elnökségé-
ről. A nemzeti parasztpárt beled krízise már régóta tar». Az 
utóbbi Időben több kisebb osoport kivált a párt kötelékóből 
és az ellentétek a partvezérek közölt egyre nagyobbak lesznek, 
felbontással  fenyegetve  az egész pártot. Legntobb Manlu Gyula 
nyújtotta be a ráí t elnöki tlrztjéről való lemondását, aizal tz 
Indokolással, hogy felfogása  nem egyezik as állampollUka mai 
Irányává'. Miután lemondását többszöri kérésre nem volt haj-
landó visszavonni, a nemzeti parasztpárt elnökének Valdát 
válasz'o'ták meg Manlu a pártnak tovább Is hü közkatonája 
akar maradni éa Igy a párt vesetősége erősen bízik, hogy a 
megindult bomlási folyamatnak  gátat tad vetni Ez azonban 
egyelőre a Jövő titka. 

T E J N A P . 
A comitetul naţional roman al laptelui (a román 

nemaetl trjblrottság) mínd-n évben BukereBtben tej-
hetet és a vidéken minden vármegye Bzékhelytn tejnspot 
rerdaz. — Et  a tejnap aa idén május hó 21-re van 
kitűzve. 

C.ilja az akciónak minél nagyobb propaganda a 
tejfogyasztás  emelésére. Kívánatos ez a minél több 
tejfogyasztás,  egéptségl, társadalmi és gaadaaágl szem-
pontból. 

A tejfogyasztás  Romániában nagyon alscsony 
fokon  áll, amennyiben a Btatlsztlka Bzrrlnt fejenként 
és naponként csak 120 gr., holott Angliában, Német-
or-zágban, az Amerikai Egyesült Államokban és Dániá-
ban eléri fejenkrnt  és naponként az 1 litert. 

Ná'unk ez a p-opaganda abban fog  állani, hogy 
a környéki falvakban,  honnan a város a tej nagy részét 
kapja, e'óadá> o'-at tartanak, a minél jobb trj nyerése 
tárgyában; a város iskoláiban egy órát fognak  tartani 
a tanárok és tanítók a tej jelrntóségérói a táplállo 
aásban. Ugyanekkor minden tanuló tgy cséfze  tejút 
fog  knpol. 

As esen célra BzUkséges tejmrnnyiség kb. 260 
liter; beszerzésérői a vármegyei állatorvosi hivatal 
gondoskodik. Akinek fuleslegts  teje van jelentse be 
vármegyeházán az állatorvosi hivatalnak, hol 1B a tejet 
as átvétel után napi áron kifizetik. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

Mepziik az n m ú w s lesz állattenyésztRs. 
J j m.-bány éve már annak, hogy egy néhányan 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Janién párt jának vérea lásslóbontáea volt Braaeóban. 

A paraiztboldcgltó népvezérek száma eggyel ujre saaporodott. 
A konverziós Ar geto tana ntán jelentkesett aa Inflációé  Lnpn ée 
moat sikraaaáll az ugyan osak lnfláelóa  Ionian, a nemzeti pa-
lasztpártból kiválva, nj ntekon kereel az Igazságot Ulvel 
agrárorazág vagyunk, ő la a pazeaatválaastók asámára tartó 
gátja eat a drága kincset, melyet a nemaetl paraaatpárt kere-
tcin belül — egy látásik — nem tudott elég bőven oeetogatnl. 
Programja és M ? T radlkAlls. Téltnéay mbt(báto>, AS OSITOID-
áU.pot megásüntetéeét te lefláoiót  UveteL Mail vasárnap 
tartotta a párt btas^rnsgyst tagoaata alakalé gyűlését, amely 

harco'unk írásban, szóban a helyes gazdálkodási rend-
szer bevezetéséért ebben a megyében, aminek elérése h°z 
as első és legfontosabb  lépés BB ugarrendsaer leállítása, 
megszüntetése volna. 

Sokszor mondottam gazdáinknak szóban ls írás-
ban és a lap haaábjaln Is, hogy ez a vármegye nem a 
Bzorosan vett mezőgazdálkodásra, gabonattrmelésre, 
hanem az Intenziv állattenyésztésre van teremtve B 
Igy ezt kell föltétlenül  klfejlesatenie;  bizonyítgattam, 
hogy nagyon könnyen és hamar meglehetne ezt csi-
nálni, ba aa állattenyésztés fundamentumát  megcsinál-
nék, ba a legelőket megjavítanék, ha a kaszálókra 
nagyobb gondot fordítanánk  és ha aa eddigi .fekete 
ugarat* á'.alakitanók .zöld ugarrá", vagyis abban takar-
mányt termelnénk, mondtam azt Is — hogy a busater-
melőgaadak kedve elnemenjen — hogy fekete  ngar 
nélkül is lehetne jó bu'át termelni a takarmánynövé-
nyek után. Szőke Mlhájy jé kollégám as ugar meg-
szüntetése után, hogy ugy mondjam recepteket ls ajánl 
B a „forgók"  vagyis a vetésrendek helyes megállapítá-
sát ssorgalmasza, mely vetéa forgóból  a búzát sem 
hagyja kl. BskaJtnoi barátom pedig folyton  csak azt 
hajtogatja, hogy „amíg fekete  u;art látsz, addig igazi 
állattenyésztést Itt ne várj" s hasonlóképpen vélekedik 
minden kösgazdása, de Igy minden jobb gazda, akiknek 
a föld  nem aaért van és kell, bogy ae .pihenjen", ha-
nem aaért, bogy minél többet és Jobbat teremjen, meg-
élhetést s minél nagyobb jövedelmet blstosltBon „gon-
dozójának". Ha tehát ast mondjuk, bogy minél többet 
teremjen, akkor azt Is megmondottak, hogy agar nem 
kell s a földnek  pihenés nem kell, m'nt ahogy azt 
eokan állítják, akik ugar featartáeát  védik; a löldnek 
nem pihenés kel), hanem jó munka éa tápanyag B ha 
eseket megkapja akkor nem Óhajt egy hoBszu évig he-
nyélni és csak burjánt termelni, banem tődülnl, virá-
gozni és termest, gyümölcsöt hosnl. 

BJnös dolog most a baladás korszakában pont a 
mezőgaadaságnál nem haladni ÓB azt a teremni akaró, 
életet adó anyaföldet  minden második évben tétlenségre, 
munkátlanságra kényszeríteni. — Nlncs-e nagy külömb-
BÓg a szép zöld, később aranykalássokat, vagy más 
terményt bosó, életet lehelő föld  kösBtt és a némán 
halott módjára fekvő  (ekete ngar köaött? 

D) Igen s ea a kfllömbség  már a mostani Idők 
ben, nem lebet kösömbös a gazdákra, tulajdonosra, de 
aem lehet kösömbös as emberiségre néave, mert a 
Javak kl nem bassnálásával sokan hiányt ssenvedhetnek. 

Legkevésbé szabad, hogy 'kösömbös legyen es a 
cslkl birtokos gasdákrs, akol mind csak kisbirtokos 
osatály van nem pedig aaért, mertba egyikaek-másik-
nak, mondjak telekkönyvszerint 10 hold földje  vég 
eredméayben mégis osak 5—8 hold termője vaa, mert 

az ngar mellett rendesen a birtoknak fele  terem, fele 
pedig „meddő* s „pihen"; ami minden évben Így 
változik. 

A gazdauram pedig as adót, taxákat egyéb kiedá-
sokat. közmunkát minden évben 10 hold után visel s 
mégis csak 6—6 bold ntán van haszna. 

A nsgy baj pedig főként  abban van, bogy mivel 
csak file  föld  terem évenklnt ennek búzát, rozsot, 
árpát, klcni pityókát s ha elég sovány 'már a föld  Ba-
bot kell teremnie, vagyis kenyérnek valót s egy kicsi 
szemet a tyúkoknak s a lovaknak abrakét; nagyon 
terméssetes, hogy igy a szántóföldön  való takarmány-
termelésre hely nem maradhat, as állattenyésstós nem 
fejlődbetik  s nem lévén állattenyésstós, nincs megfelelő 
trágyatermelés s Így marad s maradt a szükséges rosss 
as ugar az ő szegénységével, nyomoruBágával. 

Hogy eaen a szomorú állapoton, roBsa gazdálko-
dáson változás álljon be sz ugar megszüntetésének a 
kérdését állandóan felszínen  tartottuk s gazdasági elő-
adásaink alkalmával Igyekeztünk mindig erről is bessélnl, 
minek eredménye as lett, hogy már a tavaly előtt, 
as Idén IB több község megkezdte a szabad gazdál-
kodást. 

Ez év tavasBán pedig a Prefektura  ia Igyekszik a 
gazdáknak eaen nyomorúság megsBÜntetésében Begitsé 
gükre lenni, amennyiben a szabadgazdálkodáBra való 
átérzésre vonatkozó munkákat leegyszerűsíti ÓB Inkább 
e mellett a dolog mellett foglal  állást B támogatja ls. 
Prefektus  urnák Ilyen értelmű rendelete már B főszolga-
bíró uraknál van s Így kösgszdasági asemponthól egy 
uj Időt, a haladás Idejét nyitja meg a csiki gazdakö-
zönségnek. 

Most sz érdekelt gazdákon van a for,  hogy neki-
induljanak a munkának, bogy már a jövő év tavassán 
a halottnak itélt fekete  ngar átváltoasék — a törvényes 
formák  betartása mellett — életet adó, gabonát s fő-
ként takarmányt termő területté. — Mert sürgősen le 
kell szögeznem B kiáltanom, hogy ott és azon gazdák, 
ahol és akik aa ugarmegszüntetést abban látják, hogy 
ezután sokkal több gabonát termelnek hatra-vakra, 
akkor azok neváltoztassanak aa eddigi rendszeren, mert 
azzal kárt és nem hasznot csinálnak. As ugar megssün-
tetésének mindjárt takermánytermeléBBel, lucerna, ló-
here, baltacím, ssarvaskerep, bükköny Btb. termalÓBé-
vel kell kezdődnie, folytatódnia  ssemesterményekkel, 
azután pedig kapásokkal cserélődnie. KalásnoBt kalássos 
u'án termelve nem érnek célt gazdáink aa ugar eltün-
tetése által cseberből-vederbe lépneh. 

IU e megyében a szabadgazdálkodást, Illetve ugsr-
megBsüntetést állattenyésztés ssempontjából kell néz-
nünk, Igy a szántónak sok takarmányt kell teremtenie 
és jó állattenyésztés kapcsán ]ó éa sok trágyát kell 
visszakapnia minek folytán  időnként megfelelő  Borrend-
ben busát B rozBot is teremhet 

A legelőket tüzőn-vlzen keresztül, erőssakkal 1B 
megjavítjuk, télltakarminyt magadja a kassáié és aa 
eddigi ugír egy része, zöld takarmányt nyárára BB ugar 
egy mislk réBse fogja  blstosltanl s ha lesa elégséges 
és jó takarmány lesa végre itt ls állattenyésatés, amire 
es a megye hivatva van. 

Kotin  Imre 
gaad. relBfrelö. 

Baromfitenyésztés. 
A kotlókkal való természetes keltetést az ntolsó 

cikkünkben részletesen leirtuk. — Felsoroltuk a gyak-
rabban előforduló  okokat ls, melyek miatt a kikelendő 
csibe a tojás héjját nem tudja feltörni,  nem tudja meg-
fakaaztanl.  — Szakszerűen vezetett tenyésztésekben a 
tojó tyúkok eledelében Időnként egy-egy kevés, tisztí-
tott halolajat kevernek, mert a balolaj a tojásbójjat 
puhábbá, engedékenyebbé tessl a a csibe könnyebben 
töri fel. 

A baromflszaporltás  másik módszere a géppel való 
keltetés, mikor Is a kotló hivatását a költőgép végsl 
el. A g«ppel való keltetés annyira elterjedt és oly 
tökéletesen blstos az eredmény, hogy ma már csak a 
kis gazdaságok végeatetlk kotlókkal a cslbekeltetést. 
N-m besséhk azokról aa óriási méretű baromfitelepek-
ről, amelyek központi gőzfűtéssel  berendezett, hatalmas 
csarnokaikból az esztendő mlndsn szakában 100000, 
meg 100000 ssámra ontják a mesterségesen keltetett 
majorságot a világpiacokra, hanem csak azokról ssólok, 
amelyek évon át 100—200, esetleg 100 darabot költet-
nek csak. Ahol a baromflterm  ikek értékesítését szövet-
kezeti alapon megsservezték, ott a kis gazdát Is gé-
pekkel kotlatnak. Cslkm^gyében — tndomásom szerint 
— Csiksomlyón a sérda és kássonnjfalaban  Bartha 
esperes nr költetnek géppel. A Bartha esperes uré Gróf 
Teleki Avéd-fsle,  régi rendszerű gép. 

A géppel való keltetés előnyei: A gép nem hagyja 
fel  a kotlást, mint akárhány ross kotló, a tojások te-
hát nem károsodnak el. A tenyésztő akkor költet, ami-
kor neki legjövedelmezőbb, vágj 1b amikor akar és nem 
kell várni, nem kell keresni a Jó kotlóL A (épben a 
tojások nem tőrnek el, ami a kotlóknál elég gyakran 
megtörténik. A gép nem tetvesedlk meg és egyeseire 
kikelthető az évi ssaporitásra előirányzott cslbemeny-
nylség. Nem kell a kotlót a kotlás Ideje alatt etetni, 
itatni, ápolni, gondozni. Asonban a gépre ls van kiadás, 
hlsB a gépet melegen kell tartani, tehát fűteni  kell. 
Továbbá a gépben a tojásokat a kotlatáa negyedik 
napjától kezdődőleg naponta 8 ssor (reggel, délben, 
este) a 11-ik naptól a 17-lk napig besárólag eaak két-
sser ós pedig reggel és este, pontosan forgatni  kelL 
Stabályosnl kell a gépben a levegő hőmérsékletét éa 
nedvességét, ml kBsben a tojások melegét naponta 
egysaer 6 - 1 0 - 1 6 percre 82*—84* fokra  le la kell 
hűteni. A gép keselésére kellő gyakorlat éa ssaklsme-
ret kell, mert eaélkül a oaibe, vagy befagy,  vagy bo-
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BOI a tojásban. Aaok a gazdák, kik éven át csak 1—2 
kotlá alját költetnek, végeztessék kotlával a kotlatáat 
éa ne géppel. Aaonban, ha valamelyik községben ssö-
vetkeaetl alapon akarnak aaerveakednl baromfltenyéss-
téare és gépet óhajtanak beezeresnl, a mezőgazdasági 
kamara állattenyésztési osztálya díjtalanul áll az Ille-
tők oktatására és ssakssertt tanítására. 

A kikelt csirkék gondosása: Szabályoz költés 
esetén, mikor kelni kezdenek a csirkék, 24 óra alatt 
a csibék kikelésének be kell fejeződnie.  As a csirke, 
amely ennyi idő alatt nem tudott kikelni, gyenge, te-
hetetlen, nem életképes, rövid idő alatt meg la döglik. 
Jobb ls ba elpusztul aa Ilyen, mert gyengesége folytán 
hajlamos mindenféle  ragályos, fertőző  betegségre s e 
miatt társai egészzégét is veszélyezteti. A kikelt cslbé 
bot megszáradáBuk után megvizsgáljuk és csak a töké-
le, esen fejletteket,  életerőseket, egéssségeseket, éptes 
tdeket tartsuk meg nevelésre. A vab, as elgörbült 
csőrU, a félszeg  lábu, nyomoréb calrbébbel ne blnlód-
junb, mert az l'yeneb előbb-utóbb elpusztulnak és fá-
radságunk, áldozatkészségünk kárba vess. 

A bíbelt cslrbébneb bét nBpig ne adjnnb enni 
Bemmit, hogy a gyomorban levő tartalékanyag, melyet 
a csirke a tojássárgájából még a tojásban felvett,  ala-
posan kiemészlődjék és kitisztuljon, kiürüljön. — A 
korai megetetés gyomor-bélgyuladást, következményes 
hasmenést okoz z a csirkék eldöglenek. Etetés helyett 
megssársdásuk után ajánlatos a csirkéknek a köldö-
köket glicerines jóddal fertőtleníteni,  mert Így a köl-
dökön keresztül történő fertőzésektől  megvédjük a még 
fi  ital a ezért a fertőzésekkel  szemben csekély ellen-
állással biró állatokat. K müveletet ugy hajtjuk végre, 
hozy 5 gr. Jódtlnturát 60 gr. glicerinnel ÖBSsekeverünk, 
ebbe as oldatba egy vékony pá'clha begyére csavart 
vattát mártunk bele, mellyel aztán a csirke piciny köl-
dökét megérintjük, az az gyengén bekenjük. Amelyik 
csibe bö'döbferlőzést  kapott, az étvágytalan, nem eszik, 
a hasalja állandóan nedves, kellemetlen szagú, büsös. 
Később a csirke gubbasztani bezd, Izületei fájdalmasok 
leszzek, megduzzadnak B végre elbu I, elpuBZ u'. 

M t csináljunk azokkal a tojásokkal, melyekbe a 
csirke belepusztult és mit azokkal melyek zápok ma-
radtak ? 

Azobat a tojásokat, amelyekben a c dbe beledög-
lött, tűzben égessük el, mert leggyabrabban egy Igen 
bulyos terméBzetü, fertőző  betegség sz oka, hogy a 
csirke nem tudott kifejlődni.  A betegség pedig erede-
tileg magában a tojásban volt benoe. Ha as ilyen tojást 
elégetjük, a betegség CBlráit ls megsemmlsitjüb, ba 
pedig csak eldobjuk, a betegséget magát tovább ter-
jesztjük, erejét fokozzuk  a a cslrkeállománjuikban 
Baját maiunk okozunk tetemes v^Bzteséget és nacy 
kárt. — E cikksorozatnak keretében e betegség te jes 
részletében lesz ismertetve. 

A záptojásokat pedig hidegvízbe téve főzzük  meg 
teljesen keményre, bajái lebámosiukés kukoricaliszttel 
vagy kuborlcad:.rával összekeverve a cslbékbel meg-
etetjük. A sáptojás kellemetlen izét és szagát elveszíti 
és főzés  alkalmával nem pukkad szét, ha telj - Ben hi-
deg vízbe tesszük oda főzni. 

A kertet langyos vízzel csináljuk, da szárazra és 
csak annyit, amennyit egy etetésre elfogyaszthatnak  a 
csirbéb. A kevertet minden etetésre frissen  kell készí-
teni, mert aa állott és megsavanyodott kevert hasme-
nést okoz. Egy etetésre az első Időben sokat adni nem 
szabad, hanem naponta 6 szór, 8 szór is adni kell, de 
csak keveset. Adhitunb köleskását IB, ezt a kis csir-
kék nagyon szívesen fogadják  Hajalatlan, hámozatlan 
kölest nem szabad adol. Adhatunk buza, árpa, zab 
darát szárazon Is vagy langyos vízzel száraz kevertnek 
készítve. A tej és tejtermékebet a fiatBl  baremfhk  Igen 
meghálá'ják, csak mlg 3 hetesek el nem multak, sava-
nyodott tejféleségeket  ne, vagy pedig igen keveBet 
adjunk. Eţy hét után már a különféle  főzelékeket, 
különösen a murkot, nBgyon jól értékesítik a csirkék. 
Zi'rd takarmányról okvetlenül gocdosl odouok kell. Z ild 
hagymaszár, a csalán (csillán) zsenge hajtása, saláta, 
híre, lucerna, gyermekláncfű,  (p'pefii)  labcda, répale-
vél, stb., stb. mind Igen jó és szükséges Is a fiatal 
csirkéknek. Msga a takarmányrépa növerdék baromfi 
aknak nem való, mart foszfort  és mészsókat nem tar-
talmaz- Az olajos magvak, lenmag, kendermag, darált 
borsó, darált hirlc;k és főtt  krumpli Is jó baromfi  ta-
karmány. 

Aprósaemü porond, esetleg néha-néha egy kevés 
tört fassén,  szintén kell a csirkéknek. A porondban 
fürödnek  és emésztő kavlcBOt szednek belőle. H tlllsit, 
vérllszt, csontllszt, főtt,  vagy sült csontféleaégek,  külön 
féle  bogarak, kukacok, pajorok, stb. szintén kell a 
barom fUk  szaksserü neveléséhez. 

Busadercét nem ssabad sobat adol a fiatal  csir-
kéknek, mert ingerli a belek nyálbahártyáját és has-
menést okos. A szemes busa, mikor m4r fogyasztani 
tudják, jó és tápláló. 

Baka János, 
járási «állatorvos. 

NYÍLT TÉR.*) 
Nyilatkozat. 

A .Cslbl Néplap" idei, május hó 10 én megjelent 
19 ik azámábsn Lász'ó Kilmán aláírásával közrételt 
becsületsértő éa rágalmasó nyílttéri közleményben fog 
lalt sajtó utján elkövetett rágalmazás és becsület 
sértésért mai napon ügyvédem utján ugy L*ssló Kál-
mán, mint a „Cslbl Néplap* kiadója ellen a bűnvádi 
eljárást megindítottam. 

Cslkssereds, 1988 évi májas hó 12 én. 
Albert  litván, 

hírlapíró, 
aa Erdélyi Lapok oaikl munkatársa. 

C S Í K I L A P O K 
S P O R T . 

A osikszeredai  Sportegyesbe*  évi közgyűlésit 
folyó  évi május hó 7 én Isrio'ta meg Crlstescu Petre 
alezredes elnöklete mellett. CrlBtescu alezredes nevé-
hez fűződik  az a lelkes, aa utóbbi esstendőknek fej 
lett sportélete, amely váropunb sportl ulturáját országos 
névre emelte. As egyesület mai közgyűlésének elnöki 
megnyitójában Crlstescu buzdító szavakban utal a 
sportnak lelket nemesítő mlvelésére és kéri a nagy 
közönséget támogassa az egyesületet célkitűzéseiben, 
fogadja  sslvesen azt a munkát, amelyet sz egyeBÜlet 
felfektet  sportéletünk klBzéleBltésére. Bresstovssky Jóst 
titkári jelentése az elmu't esztendő tevékenységét Is-
merteti Mozgalmas munkát tükröz vissza a jelentés, 
amelyből kitűnik, bogy az egyesület a sport mlnd<-n 
ágában eredményes, Intenzív életet élt. Az évi költség-
vetés terjesztetett elő. Kltüolk ennek tárgyalása eorán, 
bogy az egyesület j4ghobbl, tennlsz football  s:a':ocz 
tályokra oszlik, amelyek mindegyike hata'maB munka-
programot Irányoz eló. A szakosztályok kitűnő szer-
vezettséggel, különösen nagy pportazeretettel és gye 
korlati érzékkel Indulnak az u] munkaévnek, aurdy 
közönségünknek sok élvezetet, a sport életünknek pedig 
reményteljes jövőt igér. A választások során a köz-
gyűlés egyhangú lelkesedéssel választotta meg Ismét 
a Sportegylet elnökének Crlstescu alezredeBt, aki évek 
óta annyi szeretettel és olyan tiszteletreméltó kultur-
lelkülettel tartja kezében a cMti pport ügyét 

A Sportegylet  football  szakosztálya  ezúton 
mond köszönetet váró 'unk tporttársad.ilmánnk azért a 
meleg, jóindulatu érdeklődésért, Bmellyel n májún 6 án 
rendezett teaeBtélyét támogattáb. 

80. <<á« 

Tisstelettel értesítjük a nagyérdemű kBsönséget. 
hogy a „Hargita* féle  vasgyárat üzembe hoztak, 
hol vállaljuk vas- és résből mindennemű beresbedelmt 
és gépöntvényeb előállítását, ssolld árak mellett. Ugy an-
caak vállaljuk gépek javftását  és bezánkovács munká-
latokat pontos blszolgálás mellett. 

A nagyérdemű böaönség pártfogását  kérve vagyunk 
Teljes tisztelettel: 

GTSTE R ^ E K - K O N T H A 
Javára pénzbeli támogatást nyújtottak : B u n Naţlon*lâ he'yl 
fiókja  5;0, Dr. Cskpak Lajos régens 200, Kolumbán Józiti dr 
dgyréd 100, Hárkos Endre plébános 60, mindszenti p lebánoB 
100. Dr. Neg ea agyvéd 500 Rimner Lajos (Brassó, Geczó B 
koszorújának megváltása olménj 201. Szopoa Ilona 50, asögödl 
Legényegylet 100 leit. Karácsonyi és húsvéti ünnepekre: Ap-
ponyl Károly 30, özv. Balázsloé <0, Berkeozl Á-pád 10 Balogh 
Gézádé 40, Cso/ba Józs. taé 20 özv. Psedi Andrásné 10, De-
met e sou Caull looot 20, Dűrr Gynla 30 I. Deolan dr. 15. 
Francois Lonls 40. tiárdos Pálné 40 Grüofeld  Má'.y&s 30, Dr. 
JanoBÓné 30, Knozkáa Béla 10, I aoher Qynláné 15, N. N. 20 
N. N. 10, Nagy Imre 10, N. N. 10, Péter Gynla 15, fz.káta 
Mátyás 10, taploozal gyűjtés 100. özv. dr. Veressné 10, özv. 
Vákár Lajosoé 15, Z karlás izaákné 20 lelt. 

Természetbeni adományokkal látták el: Cseh István heti 
5 kg., < záka Béla htti 3 kg., flzv  Slmó Oeióné heti 4 kg., 
Mpgyarl Albert heti 3 kg., Rendi Mihály heti 3 kg., dr. II rsch 
Hugóné havi 20 kg., dr GyOrgypál Domokosáé havi 10 kg. 
hnbS'l. Pr.f"ktnra  I 01 bűkkla, Taplorza község elöljárósága 
I 01 bttkkfa  313 véka bnrgonya, 10 kg. bab, 10 kg. hagyma, 
50 kg. káposzta. 153 véka vegyes gabona. Esen kOzségoen 
beindított gyűjtéssel: 41 véka burgonya, 45 drb tojás és egy 
véka zöldsÁgnemű. Pálialva kOsség elöljárósága által: 52 véka 
bmgonyi. 1 véki árpa, I v4ka boraó. Delne községe: 30 véka 
krumpli. Ulndszent község rlŐIJáróságátol: 4 véka bnrgouya, 
3 véka vegyes gabona Szentlélek kOzség'ól; 4 véka bnrgonya, 
4 véka vegy,s gabona ZiögOd közaégból gyűjtés á lu l : 18 
véka krumpli. 30 kg. bab, 29 kg. l.cibó. 21 dib tojás, 7 véka 
árpa, 06 kg. zsír, 3 és fél  kg, füstölt  húsok, I kg. vé es barka, 
5 koszuru hagyma, 3 kg ienose és 15 lel. (Helyszűke miatt 
továbbitk kinin atásit Javé számban hozzuk. Sz rk.) 

Értesítés. 

1 - 2 
Ó o a l c a v i ,t és 

M á t h é és Társai 
Mereurea-Oluo. 

• t BQ.OBT^'MZ'CLC.IE. 

Primăria comunei Ghimeş-Făget. 
No. 374-1933. 
4 Maiu 1933 

Anunţ. 
Se publică concurs pentru complectarea pos-

tului de moaşă comunală din Ghimeş-Făget. 
Persoanele doritoare de a ocupa acest post, 

îşi vor înainta cererile complectate, conform  cu 
ari. 7 din Regulamentul legii pentru Statutul func-
ţionarilor publici, până la 15 Iunie 1933, la-pri-
măria comunei Qhimeş-Făget, însoţite cu diploma, 
care le dă drept pentru practicarea moşitului. 

Concurentele vor prezenta şi Monitorul Ofi-
cial, în care li-s'a publicat dreptul de liberă 
practică a moşitului in ţură. 

Salarul este cel prevăzut în bugetul comunei. 
Notar: Primar: 

Indescifrabil.  Suc iu C. 
Románia. 

Tribunalul Ciuc. 
No. Prez. 724 — 1933. 

PUBLICAŢIUNE. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că înfiin-

ţându-se o garderoba In Palatul Justiţiei din Mercurea-
Ciuc, pentru obţinerea concesiunei de perceperea 
taxelor de garderoba In contra renumeraţiei de 50Vo 
din incassarile rezultate, — se publica 

C O N C U R S . 
Reflectanţii  Îşi vor depune pa na în ziua de 

24 Maiu cererile însoţite de: 
a) Certificatul  de naţionalitatea romána. 
b) Certificatul  de moralitate. 
c) Recepisa constatând depunerea garanţiei de 

Lei 3000 (treimii), pe tot timpul concesiunei. 
Mercurea-Ciuc, la 8 Maiu 1933. 

Preşedinte, P a ş n i c u. 
Grelier, I. N i k a. 

O l c s ó X L y a r a l & s a 

QYÓQY-
FÜRDÓBEN! FELII 

Biitos gyógyulás mindenféle  reumatlkua bántalmak ellen! 
Olcsóbb, Jobb, kényslosssbb, mist bárhol. 

Elsőrendű penzió: szoba, fürdés  és 
nagyszerű étkezés (diétikua is) 
Május hónaoban naponként ISO Lel 
Junlus hónapban naponként 180 Lel 
Július, auguaztua hónapokban . . 320 Lei 

Gysrmeksk nyaralását teljes felalözséggsl  vállaljuk. 
Roman, német, frsncla  felügyelettel,  nagyszerű ellátással 

napi penzió = 100 L. 
Különféle  szórakozások a vendégek részére: 
TenniBZ - Strandfürdő—Elsőrendű 

Jazz-zene. — Minden este tánc. 
2—* 

PAlyáaat íttrdfl  vend egek fuvarozasara  A csík-
szeredai Hellwig-fürdő  vendégek kl- és beaaállitására 
megfelelő  fovarost  keres. Ugyancsak a fürdőre  as 
Idény tartamára egy fizni  tudó, Msstaságsseretó 
leányt, vagy asssenyt keres. Érdeklődők forduljanak 
Hsllwig Jánoshoz, Cslkaatreda. 

Pályázati hirdetmény. 
A frumoasa!  (cslkszépvlzi) url-kasztnó felügyelői 

állá r . pVyâcato. hirdet 1933 évi májas ho 30 iki 
lejárattal. Pályázhatnak lehetőleg gyermektelen házse-
piraV. Feltételek megtudhatók Dobál József  gazdánál. 

Frumoasa, 1933 évi május hó 12-én. 
1—2 Elnökség. 

2 Közönség figyelmébe I 2 
28 évig voltam a czlkBzeredal 
.GANZ"-villamosaigl cég 

FŐSZERELŐJE, 
bú éa buigó szolgálataimért leépí-
tettek B most Csíkszeredában 

ÖNÁLLÓSÍTOTTAM MAGAM. 
Elvállalói minden e szakmába vát;ó 
elektromos maakskat, u. m.: 

M O P E R N LAKBERENDEZÉSEKET 
osengflket,  erőátviteli sierele-
seket a legjutányosabb árak mellett. 
Az általam végeztetett munkálato-
kért BzavatoBságot vállalok. 

Szíves pártfogást  kér: 

Paulovits Antal villanyszerelő, 
Q i m n á a l a m a o o a 109. asam. 
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MODELL KALAPOK n 
tla naponként a j formák  olosó tf 
árban, Bd«vt*3KUB.t]x«tâ]K W 

VENCZKL TANÁRNÉNÁL 8 
Ugyanott kéaifllnek  minden- JJ 
namfl  női kalapok elsőrendű « 
anyag hosaaadáaával. Kala#«á » 
ItaMdtAaa a legrövidebb Idő alatt. W 

Calkaaereda, L O. Bratlann (Olmná- w 
alam)-aooa 113. aa.,a8órháa köaslcbaa 

mm^M  jSk^uma j a j a e 

Háló, ebédlő ós iroda berendezések 1 
a legegyaaerftbbtől  a I 
legfiaomabb  ktvttallg I 
Uai&UttvM bakkal • 

N«gy O. Jószef  aaiUlossál, Zsögöd. I 
Msafalslé  biztosíték asMt réazJettistásrs.ls. J 

is— 

VtMi h. 




