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Megtelelik minden vaaáraay 

A gazdasági válság hiénái. 
Vilség van. Naponként hallj* az ember. Már 

u-ija ia. Aa élete tele ven lemondással, redukcióval, 
wí-pitésBel, sírással, nyomorúsággal. Boraarstó. Min-
denkire rá van irva a kétségbeesés. Eltűnt a mosoly, 
a jókedv as arcokról. Csak aggódó, sséttsposott sarkú 
ea kedélyű, elrojtozott rnháju és ssétfeBlett  reményű 
árnyékokkal találkozol nton útfélen.  Bankiben nincs 
életkedv. Csak panasz, oak megdöbbenés és félelem 
a holnapi naptól. 

Elképesstó helyzet. Egy ilyen gazdag, nagyeszű 
adottságok között levő országban idejutn'. Es nem 
lehet rendes alalu'ása az életmenetnek, ez nem lehet 
CBak a világ helrzetnek és válságoB Időknek folyo-
mánya Itt baj kell legyen az emberrel magával, a 
rendszerrel, amely kapkodásával és szörnyU önzésével 
Mért a szeretet alapjáról a a keresstényl szellem 
ápolásáról. 

Es nehezíti és bulyositja azokat a terheket, 
amelyeket a válság ránkszakaszto't Egyllttes szeretet-
ben, jó lélekkel, egymáblrántl nagyobb megértéssel 
nem lennéneL olyan elviselhetetlenek a bajok és több 
reménnyel lehetne neki látni azok megu'zae»hos. 

Csakhogy mind n veszedelemnek megvannak a 
maga hiénái. A válságnak, a minden vonalon eldugult 
elemthézsége nknek is mindegyre támadnak vámtztdól, 
akiknek egj enesen kenyér a nyomorúságnak. A nagyobb 
tivlatokbsn épp°n ugy áll szenvedéseink fóokának  es 
n megállapitáaa, mint szűkebb, közvetlenül érintő kér 
désekben. 

Az elmondottak szemléltetésére álljcn Itt mind-
azon eróködér, amely minduntalan megpróbtltoilk 
Kzon, hogy ujabb politikai pártot szervezzen a Bjekely-
fóldör, 

K"p-n valamelyik vasárnap gyűlt öspze Saékely 
ulvarhalyen ngy gyűlés, amely óriási dérrel-durra-
m 'ga'al.itotta a Klpgazda pár ot. Az a'akulás abból 
á'ott, hoj;y szldtálc a Mtgyar Partot. A gazd«ági 
ţdNur minden kataBztrófáliB  baját a Migţar Pártnuk 
számlájára írták fel.  NagyBzáju szócokok v r-enyt 
üvöltöttek a Magyar Párt szidalmazásában és felelős-
ségre vonásában. Adónak, munkanélküliségnek és min-
den napi nehézségeink okául a magyar par'amenti 
csoportot emlegették. 

Az Igás, hogy a nagyssájuságnak legalkalmasabb 
t riilet az elégedetlen tömeg. Az pedig van. Minden 
ember nehézséggel küzdő, pénztelen éa elkesered-tt. 
A mai politikai szervezők és a Mag  var Párt rgiségí'-
í ek megbontására vállalkozó lelketlen vezért-k erre 
e-p'tik saj it kenyerllket, érvénvebllléhUket. 

Mindenesetre a csiki székelységnek dicséretére 
vilik az, hogy ebben a vármegyében mind máig nem 

fot  o t gyökeret a bapon'ó masalagolás, amellyel 
különösen Udvarhely és Htromssék mrgyékben olyan 
gytkrsn próbálkoznak. Nálunk nem is Igen kezdamé 
Dyptnek ilyen bomleesló politikai kiruccanásokat. 8 
ozt annak lehft  kössönnl. hogy falvaink  székely népe 
tiaztán látó szemmel és helyes Ítélőképességgel tud 
m'ig gondolt osnl. 

l'.-dig nj omoruság Itt ls van. Nekünk Is kijutott 
a nehézségből, talán jobban, mint aa oraaág bármely 
máB részén lakó magyar testvéreinknek. A cslkl nép 
van azonban annyira fegyelmeaett,  annyira Intelligens, 
hogy még próbálkosnl sem mernek közötte. 

S ez Igy Is van rendjén Egy népnek fegyelmezett 
összetartása komoly tekintélyt ad. A csiki székelység 
a maga értékét fokozza,  ha távol tudja tartani innen 
a válságos időknek kalandor hadát. 

Vigyásaunk és minden Igyekezetünkkel ápoljuk 
tovább az egymáalrántl blsalomnak, Bseretetnek öBsae-
fogó  utjat. — Ügyeljünk minden lépésünknél az egy-
ségre, mert egy kisebbségi nemset csak essél válhat 
a többségi nemset által la megbecsülendő, komoly 
tényezővé. Ragaszkodjunk tovább megbecsüléssel ások-
boz a kipróbált veaetólnkhea, akik a Magyar Párt 
élén egy évtlaedi küzdenek és minden tevénykenysógük-
kel bebizonyították, hogy e nép bizalmát kiérdemelték. 

Tegyük eat annál la Iskább, mert a sokssoroson 
kipróbált, nagy politikai gyakorlatul, a parlamenti 
munkáhoa szükséges kellő rafflaérlával  rendelkező ve-
sotőt kicserélése uj, tapaaata'atlan, kezdő emberekkel, 
akik esetleg önérdekből is dolgosnak, pótolhatatlan 
vsBsteséget jelentene a kisebbségi jogainkért vívott 
harcban. Mindnyájan Jól tudjak, bogy a mai román 
belpolitika porondján szereplő pártok veselősége mi'yen 
válogs'ott elemekbél terelődik Bssse. Esek a nagy, 
évtizedes poll lkai multre ylsssateklntó, többször kor-
mányon volt pártok marják agyon egymást, de mindegy 
húron pendülnek. ba kisebbségi Jogaink megnyirbálá-
sáról van saó. Ht tehát eldobnánk régi vezetőinket és 
uj, tapaaatalatlan vezetők nagjeaáju demagógiájára 
híznánk magánkat, rörid Idő alatt felmorzsolódnánk 
s román pártokkal vlvaadé «éhhalál barobaa. 

Dr. Gyárfás  Elemér felszólalása 
a hálrálékos állami tartozások rendezéséről szóló tör-
vényhez a szenátus 1933 évi március hé 30-iki Illésén. 

Szenátor Urak, nem kértem szót az áltaUnoe 
vitában, mert elvben egyetértek ezzel a javaslattal, 
annál inkább, mert ea a javaslat éppen azt a gondo-
latot váltja valóra, amelyet én hirdettem erről a hely 
ről a nyári ülésszakban, a kényszcregyezségl törvény 
tárgyalasa alkalmával a amelyet Bkkor velem saemben 
éleBen támadott Popovlcl Mihály IgaaságügymiDiBs-
ter ur. 

Csak aaért kértem most Bzót, hogy eat leszögez-
zem és togy a javaslat elfő  Bzakassáhos egy módosi ó 
Indítványt terjesszek elő. 

Szenátor Urak, ha helyeB la az, hogy aa állam 
öaszeB hátrálékos tartozásai a Miniszter Ur által java-
solt módon llkvidálta?sanak, de van az állam hitelezői-
nek egy olyan caoportja, mely más e'bánáfct  érdemel 
s ez°>k a rokkantak, hadlárvák és özvegyek. 

Éa eat hiszem, hogy nagy igazságtalanság lenne, 
hogy az á lam a tokkanlak és hadiözvegyek hátrálékos 
nyugdijait ls i:yen állampapírokkal fizesBe  ki. Ezért 
aBt javasolnám, bogy miután amúgy sincs nagy összeg-
ről szé, m«rt esek a nyugdijak bizooyára nem tesznek 
kl többet 2—3 milliónál, a rokkantak hátrálékos nyug-
dijai kivétessenek e rendelkezés alól. Ebhez Lépest a 
törvényjavaslat elaő Bs»kászéhoz a következő uj be-
kezdést javaBolju1* 

„Kivételt képeznek es alól a rokkantak, hadi-
özvegyek és árvák nyugdijai, melyek készpénzben 
fizetendők  kl. még a folyó  köiaégvetésl év folyamán". 
Aláírások: Gyárfás  E emér, Sándor Józeef,  Makkay 
S4ndor, Balog ártbur. W. Bicder. 

Nagyon kérem Öaöket, hogy fogtdják  el ezt az 
indítványomat. (T-pj). 

V.  Madgearu  pénzűgyminiszter:  Szenátor Urak, 
i-mint a képvlakőházban is kijelentettem, ha a kész-
leteink megengedik, a rokkantak és hadiözvegyek 
nyugdijait készpénzben fogjuk  kifizetni.  Pe adják meg 
Önök nekem a lehetőséget arrn, hogy ha nem fogom 
tudni eseket készpéozben kifliétől,  akkor Ilyen állam-
papírokat ajánlhassak fel  nekik. Hl°aen ez illetők nem 
kötelesek ezeket elfogadni. 

QjrárfÁB  Elemér:  Nam kötelesek, da ht nem 
fogadják  el a papirt, nem kapnak semmit. 

A bzinétua nem fogadja  el az előterjesztett 
Indítványt. 

Adatok a sẑtelyfoldi  tízesek meíísmeréséhez. 
i r ta: Bartalis  Ágobt. 

(Folyt, áa vége.) 
A település alkalmával a veac tő nemzetteégi fók 

részére, a mqzőgazdwágra alka'mas területből 6x4—24 
örökös magánbirtokot haBitottak kl. Esak képezték a 
lófŐBégl  birtok alapját, mellyel később, mikor a vérségi 
kötelék háttérbe szorult, együtt járt a tisztség viselési 
jog. A többi ÖS9B3B területet közönségben hagyták B 
közösen hassnálták egészen addig, mlg as állattenyész-
tés mell. tt a földműveléssel  Is kezdtek foglalkozni. 
Ekkor a megmlvelhetó területeket, nemek, ágak éB 
családok, illetve aa eaekből alakult tízest k Baerlnt 
felosztották  és a réssekre nyilat húztak. (Nyíl földek). 
As erdők legelők és h ivások továbbra 1B közösségben 
maradtak s ezek aa óifoglaló  székely közösség osz-
tatlan köaös tu'ajdonát képelték és képaslk ma Is. 
A közösség terjedelmire világot vet az u. n. „negyed* 
.fél  migye" keletkezése. Aa „ Ali basa járásaikor 
1661-ben a török-tatár hadak egész Ciikot feldúlták 
éa felégették.  Minthogy esalkalommal legtöbbet szen-
vedtek és legtöbb kárt vallottak Pálfalva,  Dalne, C«o 
mortán, Csobotfalva,  Menaság, Mindsaent és Saentlélek 
községek lakosai, a ssék a Borda, Peres ÓB Gilamb-
halma nevű havasokat nekik adta kárpótlásul. Ebből 
aa tünlk, kl, hogy a havasoknak legalább egy réssé 
a XVII. ssásadbsn még aa egéss cslkl Bsékelysóg 
közös tu'ajdona volt s nem volt elosatva a községek 
közt, mert csakis Igy történhetett meg es as adomá-
nyozás. 

A közös területek bői egyénenkénti feloBstást  egy-
általában nem esskösöltek, de ahol a tisesek egymás-
tól s a kösös használatra kijelölt területtől távol vol-
tak s ahol a gazdasági szükség ngy kivánta: a tise-
sek részére a legkBselebb eső területeket a közösből 
kiszakították s as ősi belsőségek (andqaasesslo) szá-
mához arányosított darabokban as egyes tlseseknek 
átadták, melyeket ezeknek családjai egyenlő arányban 
közösen hassnáltak. Eseket eladni, megterhelni elaá 
logositanl nem ssabsdott s a családban apáról flara, 
flu  nem létében — fluleáayra  ssállva mindig aa örő 
költe, aki az ősi belsőben lakott 

Megssakadás esetén vlssaassállott a tlsesre. A 
Ustuénhea való jog éa blrloklás tehát a tlsesben levő 

Ósi belsőséghez volt kötve, ami salntén ast bizonyltja, 
hogy a tizedek a letelepüléssel egy Időben keietkes-
tek. Az Ilyen tízes vagyonok Cjlkszentmártonon. Cseke-
falván.  Minaságon a mult század végén az 1871. LX. 
és 1880 évi XLV. t -c. alapján keresatülvitt arányosí-
tással szűntek meg. CBikszentgyörgyön ÓB Bánkfalván 
azonban mai napig la megvannak s azokat az éeenklnt 
választott tlzesblró vezetésével a tízes gyűlés igasgatja 
teljes autonom hatáskörben. 

1622-ben Caikssentmlhály falu  törvénye rendeli, 
hogy senki se nylrese, se másutt való széna fttvlt,  se 
szántó nyíl földjlt  el ne adja, hanem a helyi tizééit 
kénálja meg vele", (sz. o. VI. K. 66. 1.) 

Saépvízen volt a „nemea három tízes  közbirto-
kossága."  Az ennek kezelése alatt lévő erdő és lege-
lóból álló közvagyont kizárólag a lófők  használták s 
annak jöved jlmelből hordoaták a lófőcsaládok  katonai 
terhelt. A vagyon haaanaiban nem részesült családok s 
különösen az örmény lakósaág állandó panasza folytán, 
mivel a katonai teher már rég magasünt, 1909-1910-
ben közbirtokossági vagyonnak nyilváníttatott s Így most 
a kösségben lakó minden birtokos egyformán  egyenlő 
arányb in élvezi. Visszaállíttatott tehát as eredeti szé-
kely közösség as örménységre történtjog klterjesstésseL 

Rivldség okáért a tízesek által végaett funkció-
kat nem részletezem. Csak általánoBságbaa említem 
meg, hogy azokat a leendőket végezték, melyeket ké-
sőbb mikor a tisesek bői faluk  alakultak u a falak  szé-
kekben egyesültek, — a falak  végeztek. 

A tízeseket magához ölelte, egyesítette a fala.  — 
A faluVat  pedig XIV. Bsásad végén kialakult BAÉK: a 
mai vármegye. Csikvármegye területe természetes fek-
vésénél fogva  is bárom részre (Csik, Gyergyó és Ká-
BSOD) tagol», Bárt földrajal  egységet képezvén, ezer év 
óta nem változott. Megmaradt abban as alakban és nagy-
eájban, amint őseink letelepüléskor elfoglalták.  Meg-
maradt külön CsikortMigoak,  Csik. Gyergyó és Ká-
Síon Bzék közigazgatási beosstácsai. Habár a ssáaadok 
folyamán  a falvak  többször fellettek  égetve, elpusztítva, 
ismét felépítette  a saékely szívós kitartás. A tisesek 
csak itt-ott helyet váltoatattak, némelyek ellenséges 
felduláB  miatt eltűntek, (Csikszentgyörgyön Monyard, 
Karczfalván:  Abránfalva,  Tószeg, Szentmlbályor: Czlfcre-
falva,  Delne mellett: Torda-falva,  de általánosságban 
ma ls fenn  állanak s a legtöbb as eredeti elnevezést 
is megtartotta. 

A tízesek  tebát  a régi Térségen  alapuló nem-
zetségi  szervezetnek  a letelepüléskor  keletkezett 
alakulatai,  melyek  egészen a falu  és szék  kiala-
kulásáig  s ezeknek  a vérségen alapuló nemzetségi 
fóldközösség  helyébe léptéig,  vagyis egészen a 
XIV.  század  végéig  u£yao azt a szerepet és hatás-
kört  töltötték  be s ugyanazon köz-  és magánjogo-
kat  gyakorolták,  mint a későbbi  faluk. 

A tizes a falunak  része egyben elődje  ia  a 
letelepüléssel  egykorú. 

Mikor kezdették a Bzegeket tisesek nek ls nevesnl 
és ml aa elneveaéa alapja: adatok hiányában nem 
állaplibaló meg. Lehetséges, hogy már a családok ere-
deti letelepülése tízes csoportokban történt s azóta ne-
veaték a csoportokat tlarBeknek 1B. De feltehető  aa ls, 
ami több valÓBainŰBéggel blr, hogy aa elnevesés a 
katonai  tizes rendszerben  gyökerezik. Mint aféle  ha-
dakozó, folytonos  harcban álló nemzetnél a katonai 
rendszer már aa ldetelepüléa előtt kl volt fejlődve,  a 
hadba menni köteles ÓB alkalmas embereket a csalá-
dok (kapuk) tlseaenklnt tartották nyilván éa állították 
kl. A hadköteleseknek béke Időben valé begyakorlása, 
felsserelésűknek  rendben tartása, hadrakelés esetén ki-
fogástalan  kiállítása, a tizesvezetőre  hárult 

Mindeaekre azonban az oklevelek csak lgea hal-
vány világosságot vetnek. 11-lk Ulásslónak 1499 Julius 
13 lkl Budán kelt oklevele sserlnt nyngat-felé  irányuló 
háborúban a ssékelyek haderejének tizedrésze  köteles 
résBt venni. 1593 ban éa 1601-ben a kolozsvári ország-
gyűlés elrendeli, hogy a kösszékelyek minden  tíz  kapu-
tól  egy felszerelt  lővit  kötelesek klállitail (erd. oraa. 
emlékek III. K. 426 art 10 p. 87.) 

AB 1694 évi országgyűlés minden 10 hás után 
egy Jobbágy felfegyverzését  és késsen tartását rendeli. 

A tisesek és hadnagyok szakasaalkért a kapltáay-
nak felelősek  s kötelesek voltak a legénységet tanítani, 
biztatni, gyakorolni s gyakori mustrákat tartani (erd. 
orss. emléke 6 k. 400.425. 1677-ben kösOnséges vi-
gyásásra (határőrségre) a ssék klrályUráJa a csapattal 
megy, tízeseket  neves kl és a readet fönntartja.  (Erd. 
orss. emlék. III. k. 118.) Bethlen Gábornak 1629 évi 
május hó 6 én as alvinczi táborban kelt parancsa sse-
rlnt : „a jobb vigyásás okáért a katonákat ttaed Beámra 
bisonvos jámbor tizedesek alá kell rendelni*. (E. o. e. 
VOI. 270., 819., 602.) 1686 ben a Hasat várának őriae-
tére megy Apafy  Mihály paranoeára egy 60 főMl  álló 
saékely gyilogeispat, agy fflkadaagy,  sáaalétarté 4a 6 



I-Ot oUal. 

tiaedea  vezetése alatt egy doboual ia egy .nyavalyki'-
val. (felcser).  (Brd. orss. emlék. 18. k. 268.) 

A tites tehát itt  már mint katonai altiszt  IM-
rapel,  békében klképsó, felügyeli,  bébornban vese tő. 

Még a mnlt ssésad 70—80-as éveiben Is a cslkl 
falakban  a fiit  álság vaa ér- és llnnepnapok délutánjain 
aasal ssérakosott, hogy egy-egy klssolgált altlsst össse-
ssedte a legénységet s katonai gyakorlatokra tanította. 

A dobot helyettesítette egy desakadarab, melyet 
két legény vitt a menetelő csapat után a egy harma-
dik két járompálcával verte rajta a menet marsot Ugy 
hiszem es volt ntolsé ssép emléke a régi katonai tlzes-
nek. Nagy kár, hogy es ls eltűnt s helyét elfoglalta  a 
kocsmásás, vad dubajkodás, blcskásás. 

A faiak  és székkielekulásával  tehát  a tizetek 
megszűntek,  mint közjogi  alakulatok,  da  főnnillot-
tak,  mint a bonridelamre  kötelezett  székelység 
katonai  rendjének  legkisebb  részei égést  1848 ig 
attal  a kűlömbséggel,  bogy a stékely  határőrség 
felállításával  at osztrák  katonai rendszer  átgyúrta 
a maga formájára. 

Es fennmaradtak  mai napig résslnt, mint as őafog-
lalásu kösös vagyont kessló taes blrtokosságok, résslnt 
mint bözös gasdálkodást folytató  társulatok, résslnt, 
mint as egybásak patrónusai vagy mint ogysaerll falu-
réssek. 

Calkszentgyörgyön, Körösményfalva,  Jenőfalva  és 
Három-tlseB, Bánktalván, Ittkétfalva,  Slmósseg, Marto-
noB, Altlses és Kotormány tiseBek, mint tlses blrtokos-
ságok nemcBak a kösös Ingatlan vagyont keaelik, ha-
nem ók Intéslk a falsást  és legeltetést, juhnyáj gasdál-
kodást és kösös apaállat tartást. Több helyen a tise-
Bek a gaadaságl ügyeket intéaték egéssen as Impérium 
váltosáBálg. 

Igen sok kösségben as egyhisl épületek (pap, 
kántor, barangosó) ÓB kertek építése, fenntartása  tise-
Bek sserínt volt felosztva  és van még ma Is. A esik-
kosmásl egyhásmegyének 1692 bői fennmaradt  batáro-
satai sserlnt a pap élete körüli kerteket Kozmásról 
tartja: As 1 tised f  ̂ l-falu  és a második tlsed Bocskor 
Miklós tájékába, a 3 tlsed Lestyén Lőrinc tájékába ÉB 
4 tlsed Jónás András tájékába, as 6 tised a Bodrog 
tise, a 6 tised Potyó Mihály tájékában. 

Tusnád Bserethssegről: As 1 tlsed Korodi ssegi-
eké, a 2 tlaed as alszegieké, a 8 tlaed a Sáotha sze-
gleké, a 4 tised aa Bartha ssegieké (ssék. okt. 6. k. 
487 lap.) 

Itt megjegysem, bosy Kosmás még a XVI ssá-
sadban Is Bsent-Koama-Demjén néven,{tehát egyháal 
nevén szerepelt. Tusnád kösség helyett as oklevelek 
Ssaretsseget emlegetik, mely ma IB Tusnádnak egyik 
tisese. Igy I. Rikóczl György 1639 december hó 2 án 
Kolozsvárt kiadott rendeleteben Írj*: .Nobilis agilis 
Btephanl Bocskor de SzeretBseg* (o Bsék. okit. IV. k. 
273) Ugyancsak Sieretsseget mint községet említi 
Lakatos litván kosmásl plébános 1690. (Bsék. okit. 6 
k. 424) ás 1576-lki 60 dénáros adó-kimutatásban 
Bsentgyörgy és Bánkfalva  községek neve mellett Ittkét-
falva,  Jenőfalva,  Monyasd és Körösmény tlsesek Is 
sserepelnek, amiből as látszik, hogy a tizesek régi 
közjogi állása még nem ment volt feledésbe  s egyben 
jelsl, hogy esek a különálló réBsek, melyik kösséghez 
saámlttassanak. 

Szászsebes vára építésére a nagyssebenl 1666 
november 80 iki országgyüléz által kivetett 26 dénároe 
adóbeBsedésl lajstromban előfordulnak  .Bedecs, Pok 
landfalva,  Körösményfalva,  Ittkétfalva,  Kotormány, 
Janófalva  és Monyasd tízesek. (Szék. okit. 4. k. 46 lap.) 

Andrási Mártonnak a calkszentlmrel részjózzágba 
1669 november hó 17-én történt beiktatásánál jelen 
volt Caikó Mihály de Borostlő.  Mindszentnek egyik 
tízese, (szék. okit. 2-lk k. 261.): 

Csíkban as egyházközségek szervezése korábban 
megtörtént, mint a faluké  a ezek legtöbb helyen átvet-
ték aa egyházközségek nevelt. Innen  van a sok „Szent" 
falu  név. Bz alól kivétel csak ott van, bol az egyház-
község későbben alakult, mint pld. Madaras, Cslcsó, 
Djlne, Kászonujfalu,  Tusnád, Taplocza stb., vagy ahol 
most sincs önnálló egyházkősség pl. Caomortán, CÖO 
bótfalva,  Csekefalva  stb. Esek tárgyalása a tízesek 
kérdéséhez nem tartozik s asért mellőzöm. 

Higy aa utak jó karban tartása Is faluk  és tíze-
sek Bserlnt voltak felosstva,  BS kitűnik Oyergyóujfalu 
1681-lkl falutörvényéből  ls, „Hs valahol a Mu határá-
ban gonosz Bár vagyon s ások megtöltése" falura  vagy 
tisesre nés* stb. (Ssék. okit. 6. k. 126) 

A tizes rendBser annyira berögsódött a nép vó 
rábs és gondolkozásába, hogy attól a 1 -gujabb Időbér 
aem akart eltéről, habár es ránésve több terhet Jelentett. 

Igy pld. tenyéssapaállatok tartása, mesők őrzése, 
utak, hidak jó karban tartására, éjjeli őrködésre, kül-
döncök tartására a törvény a köiségeket köteleste, de 
ennek ellenére a tlsesek szerezték be ÓB tartották a 
tenyéss apaállatokat, kiállítottak soraik bősül kapu 
ssám sserlnt a mező és éjjeli őröket, küldöncöbet, pa-
rancsoló polgárobat. Aki nem akarta, vagy nem tudta 
vállalni, fogadnia  kellett maga helyett alkalmas tmbert. 

Egyes bösségben egészen 1914 lg minden 8 évben, 
ép ngy mint a községi bírót, — tízes bírót Iz válass 
tottak, kl a hatósági lntéski déseket is saját tízesében 
végrehajtotta, a gazdasági ügyeket pedig a tiaes gyű-
léssel együtt önállóan Intézte, a tlses lakólnak minden 
kösdolgában eljárt s Jelentéseket tett s fala  bírójának. 

Hiába voltak p'd. a törvény alapján késsült kös-
munka lajstromok, a tízesek aa utakat maguk között 
felosztották  és megcsinálták. AU a kitűzött Időben a 
munkára meg nem jelent, ast a tiaes minden hatósági 
beavatkozás nélkül a régi ssokás uerint nyomban ki-
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aálogolta s pénzbírsággal vagy jogfosztással,  fajutaléka 
elvonásával stb. megbüntette érsékenyehben, mint a 
hatóság. 

Félreértések kikerülése végett meg kell jegyes-
aem, bogv én itt a tízeseket teljes létssámban nem 
soroltam fel,  osak szemelvényeket  vettem ki kelet-
kezésük  megvilágítására.  Azonban most még as 
összes faluk  régi és uj tlseselt majdnem teljes pon-
tossággal ÖBBse lehet állítani minden nebésség nélkül, 
sót több helyen a régi jegyzőkönyvek, tiaes alapsza-
bályok ls megvannak. 

Ma már a falu-tites  is mint annyi sok egyéb, 
mindegyre halványuló, tova tünó emlék a múltból. — 
Olyan emléke a ssékely múltnak, melyet érdomea a 
feledéB  homályából kiemelni s megőrizni az utókor 
számára. 

A kászoni fejszecsapás. 
Egy gyilkosság történt a napokban. Tucatjával talá-

lunk ilyeneket mindig a napi hirek között.. Nem is számoljuk I 
őket, csak elsiklik a szemünk telette. Legfeljebb  néhány l 
pipázgató jámbor polgár meséli hátborzongva családjának, I 
hogy ilyen esetek is léteznek. A mi vidékünkön különösen I 
gyakori eset. Annyi vadságot, annyi elvetemült azenvedélyt, I 
pórázról elszabadult ösztönt láttnnk szélnek eredni a gyű-
lölködésnek és érdekharcoknak ebben a forgatagában,  hogy 
fásulttá  lettünk az ilyesmi iránt és a létért való küzdelem 
terde kinövéseinek tulajdonítottuk őket. Mégis akad közöttük 
egy-egy, mely kimozdít a kábultságkól és a melynek szociá-
lis vagy lelki motívumai figyelésre  késztetnek. Alig zárult 
le a gyergyóalfalui  bombaügy, ahol egy fala  társadalmának 
minden szennye napfényre  került s máris itt van a kászoni 
fejsze,  mely az alkohol rosszra ösztönző hatása folytán 
egy emberéletet oltott ki. 

Bodó Imre kászonfeltizi  gazda egyike volt azoknak 
a közmunkára kirendelt gazdáknak, akiknek a közbirtokos-
sági erdőből haza kellett Bzállitani azt a 70 darab csere-
fát,  amit a közbirtokosság vezetősége a községnek egy hid 
kijavítására adományozott. A közmunkát és a fuvarozást 
ellenőrző Lunganu György hatósági erddőr — aki különben 
3 gyermekes családapa — észrevette, hogy Bodó Imre egy 
cserefát  hazavitt. Mint hatóiági erdőőr, kötelességéhez híven 
jelentette az esetet Motiu János brigadiernek (lőerdőőr), 
aki elrendelte, hogy Luugann Márton Péler községi bíróval 
tartson udvar szemlét Bodó Imrénél. A mult vasárnap meg-
tartott udvarszemlénél egy halom deszka alatt rá is akad-
tak a csereiára, amely nem volt lepecsételve és igy Lun-
ganu jogosan állíthatta^ hogy B>dó a tát lopta. Bodó a 
bíró és az esküdt előtt kijelentette, hogy a pecsét a fának 
a tuskóján van s a lát a biró és esküdt tudtával vitte 
haza. A pecsét bizonyítására elhatározták, hogy kimennek 
délután az erdőbe. Azután Bodó elment a korcsmába és egész 
az erdőbe való indulásig ott ivott. Induláskor Bodó az esküdtet 
visszaküldte azzul, hogy ünnepnap lévéo, ne fáradjon.  A szem-
lét elvégzik ők ketten. Az erdőőirel különben is jóviszonybau 
van és elintézik az ügyet. Igy is történt. Az esküdt otthon 
maradt, ők ketten pedig kisétáltak az erdőre, ahol Bodó 
megmutatta a 1a tuskóját, mely csakugyan le volt pecsé-
telve. A pecsét megvizsgálására lehajoló erdőőrt azután 
Bodó a karján levő fejszével  háromszor fejbeütötte  ugy, 
hogy feje  teljesen öuszezuzódott. Azután, mint aki jól 
végezte dolgát, bejött gyalog Csíkszeredába Dr. Pitner Ár-
pád ügyvédhez és elmondta az esetet. Persze nem egészen 
igy. Dr. Pitner lel vitte az ügyészségre, ahonnan azonnal 
kiszálltak éa rekonstruálták a tettet. Az erdőőrt ott talál-
ták holtan, mellette puskája, melyből a töltés ki volt lőve. 
Bodó a dolgot ugy igyekezett beállitani, hogy önvédelem-
ből követte el a tettet, mert az erdőőr tegyverét használta 
vele Bzemben. Az ügyész keresztkérdései alatt azonban 
csakhamar megtört éB biaeé kijózanodva beismerte, hogy 
az erdőflr  iegyverét le sem véve lehajolt, mire ő kihasz-
nálta a mit sem Bejtő ember védtelen helyzetét és leütötte. 
A kérdésre, hogy miért követte el a tettet, ha a fát  jogo-
san vitte haza és büntetéstől nem kellett félnie,  azt felelte, 
hogy ösztöne diktálta igy. 

Egyelőre eddig szól a történet A többit a birói ítélet 
fogja  eldönteni. Az pedig igen hamar lehet, miután beismerő 
vallomás van. Minket most inkább a lélektani motivuinok 
érdekelnek, amik a gyilkosság hátterét képezik. Egy ember 
megölt egy másik embert, akivel különben barátságos 
viszonyban volt és aki csupán kötelességét teljesítette, 
mikor vele szemben eljárt és bizonyára megelégedett volna 
a bizonyítékként szolgáló pecsét megszemlélésével. Érdek 
uem vezette tehát a gyilkolásban, mert hisz ártatlanságát 
Igazolni tudta és büntetéstől nem kellett tartania. Mi volt 
akkor mégis, ami a gyilkosságra kéaztette ? Saját szavai 
szerint az ösztön. De miért éppen a rossz ösztön szabadult 
el benne? Eunek is meg van a magyarázata. 

Bodó Imre egész nap ivott. Ivott, mert ünnepnap volt 
és faluhelyen  ilyenkor ugy szokás, hogy beülünk a korcs-
mába és addig iszunk, ameddig a zsebünk éa eszünk bírja. 
Minek csinálná ő másképp, ha ősidőktől igy csinálják. 
Aztán meg ivott talán azért is, mert el volt keseredve a 
gyanúsítás miatt, hogy őt falopáasal  vádolják. Közben eljött 
a délután éa neki ki kellett menni az erdőre. Az ital pedig 
dolgozott benne. És az alkohol nem kíméletes. Átjárja az 
őt élvezőnek minden porcikáját. Behatol az agy minden 
apró részecskéjébe éa (elzavarja azt. Elhomályosítja a gon-
dolkodást, eltompítja az érzékeket éa eldurvítja a lelket. 
Az alkoholista ember megszűnik nagy célokért dolgozni, 
képtelen lesz az alkotó mnukára, mert minden erejét az 
ital iránti azörnyü vágy kielégítésére fordítja.  Haláloa beteg-
ségévé válik az iváa éa minden eszközt megengedhetőnek 
tart az ital megazerzéBe érdekében. A tulaágoa alkohol-
élvezet elernyeszti az akaratot és as akarat megszűntével 
elszabadulnak az eddig fékan  tartott azenvedélyek. A oaelek-
vést nem előzi meg a megfontolás  éa utána annál eröaebb 
a bűntudat súlya. 

Igy járt Bodó Imre ia. Alkoholtól elbontott agya 
még képtelen volt felfogni  a tettet, mialatt ksse mit  káron-
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szór sújtott le a fejszével  a eserencaétlen áldozat fejére, 
kinek halálával három gyermek maradt árván. A bűntudat 
kergette be vallomástételre, de a fejében  gőzölgő alkohol 
még igy ia hamia kiutakat diktált neki. Caak a tett szín-
helyén, a kézzelfogható  bizonyítékok éa a kereaztkérdések 
súlya alatt roakadt össze és tett beismerő vallomáat. Most 
azután bűnhődni fog  tettéért. Pár esztendei börtön majd 
eszébe juttatja éa IBBZ ideje elmélkedni azon, hogy hová 
juttatja az embert a mértéktelen alkoholfogyasztás.  Esete 
pedig álljon intő példaként megyeazerte minden caiki Bzé-
kelynek; mert Csik az a hely, ahol az alkoholfogyasztás  a 
legnagyobb mérvű és a felebaráti  szeretetet maholnap csak 
hírből fogjuk  ismerni. Akkor pedig kéaő lesz már a javulás 
ntjára térni, mert kevesebbb munkába kerül kiirtani a gyönge 
palántát, mint a hatalmassá fejlődött  tát. 

If  juságunk a helyes utón. 
Veress Emó bomo'y folyóirata  as .Erdélyi Tudó-

sító' immár másodízben engedte át hasábjait, hogy 
asokon a fiatalok  megnyilatkozzanak. Ba év májusi 
ssáma beszámolót ad as erdélyi kath. Ifjúsági  moz-
galom egy évi munkásságéról. — Es a munkásság a 
határozott Irányban való céltudatos, m g nem alkuvó, 
a keresztény meggyőződés alapján álló élettevékenység. 

Való Igaz, hogy a középiskolából kikerült ltjaink 
as életlehetőségek blsonytalanságában egymással élesen 
ellentétben levő Irányzatok előtt állanak. .As egyikcek 
a ssabad, a másiknak a kollektív, a harmadiknak a 
vér alapján blválasstott ember a bálványa*, amint 
Márton Aron írja e szám bevezető cikkében. Ebben a 
sselleml útvesztőben bistos ellgasitást csak egy adhat: 
a tántoríthatatlan keresstény meggyőződés. Ez nem 
hirdet gyűlöletet, hanem sseretetet; es nem rombol, 
hanem épít 

A Kolozsvári Majláth-Kör, a kathollkua főiskolá-
sok ifjúsági  egyesülete ezen az alepon fejti  kl érdemes 
tevékenységét. A való élet meglátásával besét forron-
gással telltftt  napjaink ütőerén, a társadalmi kérdésen 
tartja, ebben a tekintetben akar bstároiott Irányítást 
adni as Ingadozóknak. A kathollkua Iskoláinkban ma-
gába szívott brisztusi tanítást az életben élő valósággá 
váltja, a gyaborlatban Is megvalósíthatónak hirdeti. A 
ma társadalmi kérdéseit komoly felkészültséggel  tanul-
mányozza: a Mijláth Kör tagjil jól tudják, hogv a 
Jövő kűzdelmelneb ők lesznek aa Igazi harcosai. N m 
as erőisak Idejét multa fegyvertárából  vértesik fel 
magukat, hanem a tudomány világító fáklyája  segít-
ségével vizsgálják a szociális problémákat s keresik 
a kiegyen!1 ő, a mindenkit boldoggá tevő orvoslás 
gyógyszereit. 

Midenképp^n figyelmet  érdemel tehát az Erdélyi 
Tudósító májusi ssáma, amelynek minden egyes cikke 
egy-egy értékes köve a keresstény ssoclállzmus építő 
munkájának. A vezetóclkkben Márton Áron, a főlH-
kolás ifju<águnk  vezetője, tömör mondatokban mutat 
rá az Igazi útra, arra aa útra, amelyen Isten vezet 
minket, mert „íbnaolutum egyetlen egy van: az Isten". 
Dr. Orosz Pál ssékelyBzenterssébetl földbirtokos  as 
Aqulnól sz nt Tornái elvei sserlnt való államot Ismerteti 
meg. „As állam nem helyeskedhetik Bsembe polgárai-
nak nemzeti életével, mert a nemzeti élet az egyénnek 
jólétében BzübBéges és terméssetes; as állam célja 
pedig pelgáralnab Jóléte, terméssetes fej'ődése.  Dr. 
Pozsonyi László a Nobel-díjas bathollbus Írónő Slgrdi 
Undset Irodalmi arebépét rajzolja meg. 

Venczel József,  joghallgató, a Majláth-Kör elnöke, 
városunb szülötte „Románia és a hivatás sservezetek" 
címmel fejtegeti  hazánk egyik égetó problémáját 

Dr. Nagy  András,  városunk rokonssenves orvosa 
értékes gondolatokat közöl a világnézet zzerepéről sz 
orvosi hivatásban. „Aa orvos legfóbb  törvénye: a sze 
retet, legb.CJesebb erénye: a fegyelmezés  éa a türe-
lem*. „Aa orvosnak nem kell obvetlen kereszténynek 
lennie, de feltétlenül  keresztény módon kell hivatását 
betöltenie". 

Prinos János  Joghallgató statisztikai adataiból 
megtudjuk, bogy Kolozsváron mintegy 920 magyar 
főiskolai  hallgató van, akiknek különféle  Irányban való 
csoportosítása a cikk 7 tábláaatában érdekes olvas-
mány és komoly meggondolásokra késstet. 

Ópra Benedek,  Sa. Antal Lajos fiatal  tanárok 
és mások tollából több kisebb, Idósaerü kérdést tár-
gyaló, böslemény teszi váltosatossá a Tudósító e számát. 

Főiskolai IfjuBágunk  ssélesvonalu munkásságáról 
réssletes tájékostatáat nyújt a .Mozgalmaink* c'mü 
rovat. — A legnagyobb elismerés hangján ssólhatuok 
arról a céltudatos munbáról, amelyet a Szociális Cso-
portban, a Pedagógiai Szemináriumban, a Természet-
tudományi Szemináriumban csoportosult Ifjak  végestek. 
Itnen ismerjük meg a ka'h. főiskolai  hal'gatócőb, ai 
erdélyi magyar egyháalrodalml Iskola (a papnövendé-
kek „önképzőböre", amelynek elnöke Kajtaa Ferenc, 
főjegyzője  Ambrus Zoltán, ssakoaatá y vezetői: Ambrus 
Ssanlssló és Jikab László, főgimnáziumunk  volt növen-
dékei) értékes tevékenységét. 

.Csak a gyönge zaeretl Önmagát, aa erős egéss 
nemzeteket bordon sslvében". Ifjaink  ez utóbbiak közé 
tartoznak Ezért ha mi „öregek" nekik eliEmerézsel 
adózunk, bizonyára nem veszik roasa néven tólünk. A 
sammltmondó vállveregstés sohasem volt kenyerünk. 

0 vassa el tehát mindenki aa Erdélyi Tudósító 
es évi májusi számát; eaa legkevesebb, tmivel adóz-
hatnak a fiatalok  öntudatoa, a kerezztéay világnézet, 
tehát as Igail haladás aaellemében történő ssép mun-
kájának Mánya  P. 

Ó c s k a rezet v e s z e k l 
Ctm a kiadóhivatalban. 
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és Dfî 
A fenti  címben adott óba] nem nj kívánság ée 

oem la egéssen eredeti. 
Midén bevételi forrâaalm  a 8—10 év eléttl Idők-

ben nekem la erkölcsi kötelességemmé tették hogy 
előfizessek  a .Magyar Nép" éa a «Magyar Kisebbség" 
sajtótermékekre: a velük való tüsetesebb foglalkozás 
már a legelső pillanatban átéreatette velem la népünk 
iránti Bürgés megmosdnlásnnkal 

A magyar nyelv és a magyar dal ápolása, fej 
leBstése, nemesítése most már sa egyhás és a család 
kötelmei kősó kerültek s kiegészítőt pedig a delegye-
sületek és a népkönyvtárak. A dalkörök gyönyörU 
teljesítményeit Jól Ismerjük, a következőkben a nép-
könyvtárak hlvatásáhos óhajtok néhány ssóban hozzá-
nyúlni. 

A népkönyvtárak felállítását  Saj óban ls orsságos 
magyarpártl gyűléseken Dr. Sulyok litván j«leniegi 
IUu*ztrtB kisebbségi képvls-.lőnk propagálta a leglobbsn. 
E fontos  kérdésről tárgyaltunk együtt az 1930 évi 
október végén Szatmáion tar'ott országos magyarpárti 
értekesleten. 

ö a róm. kath. plébániákon, én a protestáns 
egyházaknál: egyházi tulajdonban hagyva: gondoltuk 
el megszervezni a népkönyvtárakat és magánosok aján-
dékozása által emelni a népkönyvtárak könyvállo-
mányát. 

Nemcsak valláBoe és SBépIroda'ml, hanem nép-
szerűen tudományos, müasakl, gazdasági, Ipari és keres-
kedelmi tárgynakra la gondoltunk. 

NagysBerü volt ez eszme Dr Sulyok István részé-
ről, melyet oly agilitással ápolt s még Bzebb volt ennek 
valóra váltása, mikor 1929 év nyarán a miroknyi 
református  magyarság a Bsatmármegyel Vámfalu  kös-
ségben kulturhásat épített nyelvének. Kolos Vince 
ref.  lelkész tehát a felvetett  essmével egyldóben nem-
csak gondolkodott — hanem cselekedett 1B. Megható 
példaadás, mégis alig — talán nem is követték. 

A népkönyvtárak eredeti javaslatát B magaméval 
igy módosltom: 

1932 év elején elhatároalam magam az 1929 lkl 
Bzövetkeseti törvény propagandájára, Ismertetésére. 

E célra a „Szatmári L'jiág" előaékenyen rendel-
kezésemre állott. A beindított akció elég saép sikerrel 
járt. Éreatem asonban, bogy a megnyert szövetkezeti 
eszme hívőknek nem mindig elég a száraz törvény és 
ennek szakaszal megmagyarázása; a magam elgondo-
lása, aa én értelmesésem ÓB példa alkalmazása, ha 
urm más érdekesebb és színesebb, különösen t U fóidj 
pMdák és esetek Iránt érdeklődtek. As építőiparosok 
pztbók, cipész- Sa csizmadia önálló mesterek, hentesek 
érdeklődésének középpontjában az e'ső 3 éri útleti 
adómentesség állott;  s bevallhatom, boty igen értel-
mes, fogós  kérdésekkel, Bsinte szakma sserlnt várták 
tólem a témakör teljes megvilágítását. 

Ilyenkor érestem a legjobban: a rok kereszttűz 
alatt, hogy mily nagy ssűkségem lenne ÓB aa érdeklő-
dőknek Is: a „szövetkezeti szakkönyvekre" és szakmai 
irodalomra. Hol áll felettünk  a kűlfö'd,  ha caak a badl-
sarcolt Magyarorsaágot és Bulgárlát IB tekintjük. 

E BajnálatoB tény e ssövetkezetl szakirodalom 
é* ssakkönyvtárak hiánya adta meg as Impulzust e 
cikkem megírására. A ssövetkesett eszme hívőket 
örömmel töltötte el a .Szövetkezeti értesítő" megindí-
tása, amely régi hiányt és tátongó űrt pótol kösmeg-
elégedésre. 

Bzövetkeseti ssaklrodalmat azonban, ha egyelőre 
2 milliós erdélyi magyarságunk magából nem Ib termel 
még kl: mégis n y i l v á n o s megbeszélésre égetően 
nagv szükségünk v o l t . Támogassuk esért sseretettel 
s .Bzövetkeseti Értesltő'-t. 

Felkérjük asonban ellenőrző .Unió' sókat, hogy 
tartasson raktáron a .Minerva" könyvesholtban Koloss-
várt: olcsó, pár lejes ssakaserO ssövetkeaetl kis-
könyveket. Nseteket, bogy legalább minden tagsaövet-
kezet 1000—2000 lej erejéig otthonában: e gyönyörű 
szép és gaadaaágos essme terjesztése végett egy kis 
csinos háal könyvtárt rendestessen be a tagok müve-
lésére 

Hlsssűk, nem fog  sokáig késni I 
Ssatmár, 1938 évi április hé 10 én. 

Monnt  latrán, 
e .Viktória" azSvetkezet lrodeveaetéje. 

• színház bnosuelöadáaal. 
A aalnháe a még hátralevd négy eldedáaát a KOablr-

tokoaeág termében tartja meg. 
Hogy minél többen megengedhessek maguknak a aaln-

háe támogatáaát, mindazoknak, akik a Jegyet eldvételben 
veaatk még 20*/, kedvezményt nyújt ae Igaegatóaág. ElAvétell 
pénetár hétköznapokon a Bavoboda Oaletben, veairaap a kSa-
blrtokoaaág termében d. e. 10—'/,1-lg, d. u. 3—6-lg. 

Hf leo re : 
Siombaton: Angyalt vettem feleségül.  — Vígjáték újdonság. 

ElóíaOr. , 
Vasárnap: O n. >/l5 órakor, 1—19 lejea helyárakkal: Amikor 

a kis 14nvból nagy lány leac. 
V.9 Órakor: Bégt orfeum,  operett ojdonaág. EldaaOr. 

Hétfln:  Eaer Jó. Oporett njdonaág EMszOr 
Kedden: Bneeneliadáa. f  zeion elígér I írja hadaagy. 

Tekintettel a aalnéaaek aegyon nehéa helyzetére, kérjük 
a kOzSneégOnket lehetéeég szerint pártolja meg tObb meg-
értéeael a Bilnhái bnoaneldadáaalt. 

S P O R T . 
Má|us 11-én délután tartja a helybeli Sportegyesület 

foot-ball  aeakoeetálya a eaeaonnyltó mérkőaeaét, amelyre 
a gyergyóaieetmlklóel GHoria Jónevü eearatot kötette le. A 
raérkózéa vasárnap délatáa 3 órakor keedádtk. Vároennk epoit-
társadalma nagy érdeklódéaael Tá r j z e foot-ball  aaakoeatálynak 
munkáját, amely nagy lendülettel vette kézbe ennek a aport-
ágnak megaaeryeaéaét Hisszük, hogy kOaOnaégünk támogatni 
lógja rzt ez Igyekezetei A vaaárnapl mérkóaée ntán e vendé-
gek kirándultuk ZeOgOdfürdére,  ahová ea Egyenlet eznton 
la meghívja vároennk aportkedvelé kSaBnaégét. 

Junlua hó 4-én tartja tribüaavató ünnepét a kéadl 
vásárhelyi eportegyeettlet. A K. H. E. ea e m a t nagyobb 
lendülettel fejlédí  vidéki aportegyeaOlet - emely vároaonk-
kal le aioroa aportbariieágot tart - haladáaának lontoe állo-
máaához étkezett. Ae egyeeületnek 3 évvel eeelítt di.Stnko-
VLOE Antal orvoa három hold kiteljed*"® •ţ®!"*'*'?. 
mányoaott — 1030-ban tartották ennek a pályának felaveW 
ünnepét. Azóta pedig »»en a pályán elkéaifllt  m ntegy 400 

K. 8. E 1683 évi Junlua hó-én ragy aportünnepály keretében 
tartja a MbOnavató ünnepét éa arra magWvJa a Momazéd 
vároeok sportegyesületeit. - Eaá ktt^téleg »nluehó 5-én.e 
egyesület tariSukal aaakoeatálya Uiáadaláat rendoi a regé-
nyes lekvárt Bálványoe várhoz- . . . . 

' • m a g k w ^ l ^ d y d é e é t . a . M ) * * 

$ Állami osztálysorsjáték, 
A mi késik 

nem mulikl 
ön elmulasstotta osatálysorajegyet 
venni, BlesBen tehát most azonnal 
megvenni as önnek reservált sze-
rencsés saámu S o r s j e g y e t , 
hogy szerencséjét kipróbálhassa 

Szerencsés számok 
osak alanti irodában 

szerezhetők! 
H osztály hozása 1 9 3 3 j u n i u s 7 . é s 8 - á n ! 

Borsjegyek ára osatályonként: 
egéea fél  negyed nyoload 

Lel: 1000,— 500.— 260,- 126.— 
Aki a játékot a második osstálynál 
kezdi meg, meg kell fizesse  az első 
osztály árát is. Vidéklek portó költ-
ségért OBstályonklnt 10 lejt fizetnek. 

Osztalysorsjáték oslkl intézflsége: 

Smilovits Márton, Mercurea-Ciuc. 
i -

KÜLÖNFÉLÉK. 
Szegényebbek lettflnk  egy lllazlóval. 
Valamelyik napilap hasábján olvastam egy keser-

géBt, amelyben egy angol tudós beszámol a Mars-bolygón 
végsett megfigyeléseiről  és megállepltja, hogy ott olyan 
forró  éghajlat van, amilyent élőlények elviselni nem 
tudnak. Ilyen formán  a Manón nincsen élet és as 
emberiség — mint az angol tudós mondja — szegé-
nyebb lett egy illuslóval. Nyugodj bele tehát halandó 
ember, kinek máma, a munkanélküliség, gyűlölködés 
és nyomor Bsásadában ea volt minden gondod, hogy 
megint ssegényebb lettél. Pedig már azt hitted ugye, 
hogy nem tudsa elveszíteni semmit. Először jött a 
háború és elvitte, apádat, testvéreidet, rokorodat, vagy 
más hozzátartozódat. Aztán Jött aa összeomlás, deval-
váció, pénabélyegzéz stb. ÓB eltltte vagyonodat. Az Im-
périum változás tönkretette egzisztenclédot. A korrup-
ció lehetetlenné tette megélhetésedet, AS ussoraksmat 
elvitte básadot, kihúzta lábod alól a földet.  A havon-
klnt váltakoaó kormányok elrabolták minden politikai 
bitedet A munkanélküliség elvette utolsó falat  kenye-
redet, lekoptatta lábodról a cipőt és as Idő vasfoga 
rojtossá tette a ruháidat. Másikat venni pedig nincs 
miből. Mert ssegény vagy és még fűggefalevélre  sem 
telik. Maholnap csupass mestelenül maradsz ÓB legelni 
mehetss, ha élni akaraa éa már belenyugodnál, hogy 
már semmid sinea ÓB ssegényebb már nem lehetss. EB 
akkor Jön sir Jomes JeanB és elvlssl az ntolsó — Illú-
ziódat. Hát saép es tőle, mondd lneg ? Nem jobb lett 
volna, ha Inkább valami blstatót ad? H'ssen végig 
próbáltál már öt világrészt, Idegen léglót, fasslsta  pa-
radicsomot, vörös pokolt, fehér  menyorsságot és sehol 
nem volt jó. Milyen jé lett volna most mentő ssalma-
ssálnak es a Mara. Mtrso'tunk volna od*. Kitermelt 
volna egy uj űsletágot. Marsbaaaállltó vállalat. M«n-
tűnk volna, repültünk volna, repülőgépen, zeppelinen, 
R. 101 en, DO. X-ea és minden megsemmisült ée még 
ezután megsemmisülhető légi|ósaágon. As lett volna aa 
u| Kánaán. As Ígéret földje.  Elfeledtünk  volna minden 
féldl  bajt Fdtyültünk volna Mussollnlre, Leninre, Hit-
lerre és Daladlerre. Mindnek ast mondtuk volna, hogy: 
mars — és mea tűnk volna a Marsba. Milyen ssép IB 
lett volnál Ét akkor Jön ezazordasivü angol cslllag-
buvár és elvessl tőlünk as utolsó Uluslót és ast mondja, 
hogy: mars — vlsssa. Ugye, milyen szívtelen? 

— Ujabb vlnsgálat a rákost tanítónő ügyé 
ben. Bsellóstettűk lapunk hasábjain ast a vlasgálatot, 
amit Zöld Anna és férje  Origóra Vasile rákoal tanítók 
ellen Pora András tanügyi Inspektor éa Cblrca csíksze-
redai tanfelügyelő  levesetett A vlssgálat a tsnltópárt 
bűnösnek találta és a felettes  hatéságtól asoanall elbo-
csátásukat kSvetelte. Grigore Vasile két felettesét  erre 
feljelentette  a közoktatásügyi mlalssternél, hogy Er-
délyiek ée kl akarják turnl ét, mert regátl. A közok-
tatásügyi mlnlssterlum erre nlabb vlssgálatot rendelt 
el, melynek levesetésével sslntéa erdélyi, Qhsrmaa 
Maoktstáalgyl vesérMügyslót biita meg. 

— Mailáth Qasatáv Károly gróf  erdélyi 
püspök körlevélben tette köaaó a feloalkl  kftn-
ségekben teljesítendő bérmautja programját. 
Eszerint junlus hó 6 én Cslksaeredában, 6-án Zsögödön, 
7-én Cslktaplocsâa, 8 án Csikcalcsón, 9-én Madéfalváa, 
10-én Rákoson, 11-én Madarason, 12-én Dánfalváa, 
18-án Karcsfalván,  14 15-én Cslksaenttamáson, 16-17-
én CslksBentdomokoson, 1819-én Cslksomlyón, 20-án 
D sínén, 21-én Cslkssentmlklóson, 22-én Cslkssépvlaen, 
28-án Cslkszentmihályon, 24-én Oylmesfelaőlokon,  26-
én Qylmesköséplokon, 26—27-én OytmesbükkBn osztja 
ki a bérmálás szentségét. A nehés gazdasági vlaso-
nyokra való tekintettel kívánatosnak tartja a körlevél, 
hogy minden nagyobb költséget Igénylő ruhásat mel-
lőztessék és lehetőleg as ősi saékely viseletben Jelen-
jenek meg a bérmálkozők és a bérmaazülók. Egéez 
Felesik BBékely kathollkua közönsége Bseretettel várja 
fópásstorát 

— A helybeli közbirtokosság folyó  évi má-
jus 18 lkl ülésében foglalkozott  a Romániai Bsövet-
kesetek Nemaetl Hivatalának azon átiratával, amely 
a közbirtokosságok feletti  ellenőrséa valamint a kös-
blrtokoBaágl költségvetéseknek ezen hivatal javára való 
befizetése  tárgyában lntéskedlk. A helyi kösblrtokos-
ság tudomásul vette aa intézkedéseket és asoknak 
azonnali foganatosítását  elhatároBta. 

— Aa el nem lntéaett kérések miatti pana-
szokkal a felek,  a 90 es ssámu Monitorul Oficlalban 
megjelent köslgasgatásl blsottságokra vonatkosó tör-
vény Intéskedésel értelmében a kérelmező, a kérés 
beiktatásától számított 20 nap után panasssal élhet aa 
ellenőraő hatÓBághoz, városokban a prefektushos,  kös-
ségekben a főszolgabirósághoz. 

— Baja és kéalmunka kiállítás lesa a csík-
szeredai r. kath. főgimnázium  növendékeinek munkái-
ból. A klálliiáB pünkösd Bzombatján nyílik meg és 
junlua 21 én sárul. Nylva mindennap d. e. 10—l-ig éa 
d. u. 3—6 óráig, A kiállítási terem a főgimnázium 
épületének Somlyó felőli  szárnyán, a földszinten  van. 

— Megsebesítette aa anyját, ösv. Pál JósBefné 
gyergyÓBzentmlklÓBl lakóst Mihály nevű fia  fejszével 
balkarján megsebesítette. Aa ügyéssBég megindította 
as eljárást a bestiális termésaetü fiu  ellen. 

— Csíkszereda gaadatársadalma folyó  évi 
május hó 18 án tartott értekesletén ejtette meg a 
csikmegyei mezőgazdasági kamarai tanácBba való 
jelölését. — A mezőgazdasági kamarába egyhangúan 
Dr. Daradics Félix ügyvédet és Id. Hajnód Jóasefet 
jelölték. 

— Felfilggesatették  a osikasentgyörgyi 
jegysőt Rlduly Lijoa csikssentgyörgyi jegy só ellen 
as ottani köablrtokoBság feljelentést  tett. As ügy U-
vlzsgáláaálg Csikvármegye prefektusa  a Jegyaót fel-
függeaatette. 

— A Xántus-kápolnal népünnepéllyel kap-
csolatos emlékünnepély juolm hó 11-én vasárnap leaa. 
Tábori mise d. e. 10 órakor, utána emlékbesséd éa 
d. u. a Xánlus-kastélynál táncmulatság, a csomortánl 
rezesbanda kísérete mellett. Autóbusz-járatokról, Ital-
ról gondolkodtak a rendezők. Részletesebb műsort a 
jövő saámban hosunk. 

— Törvényszéki blrek. Jakab István rovott-
multu gyergyóssentmlklósl munkanélküli ea év január 
6-án éjjel betört sz ottani óvodába és miután nem ta-
lált semmit, beverte az óvoda 18 ablakát Aaután be-
törte Negolescu gör. kel. lelkéss ablakalt és beakart 
hatolni a lakásba, de a rendőrök tettenérték. Aa ót 
elfogó  rendőrt fellökve  Bsöknl próbált, de elfogták.  Aa 
ügyészség magánlaksértés, lopási kísérlet és hatóság 
elleni erőszak miatt emelt ellene vádat Máafél  évi 
börtönre ítélték. — Uentea János, a gyergyóasárhegyi 
Székely fürészgyár  gattereae állott a bíróság előtt A 
vád az volt ellene, hogy 1929 ben meghozatta és ter-
lesatette a bukaresti „Munkásélet' című baloldali la-
pot. A caendőreeg sserlnt ezzel az ottani kommunista 
mozgalom terjedését elÓBegitette, sót annak egyik ve-
zetője 1B volt. As ügyész vádbeszédében kifejtette, 
hogy a kérdéaeB lap magjelenéBl engedéllyel bírt és 
igy annak terjeBstéae nem Illegális volt s Így vádlott 
el nem Ítélhető. A bíróság aa érvelésnek helyet adva, 
Penteát felmentette. 

— Vak gyermekek felvétele  A löveg Weehealmann 
Ignáe ée neje Neosohloes Zsófia  vakok tan'ntáaetében, Buda-
pest VII. Hezlkól ut 60 oktatáa és nevelés o áljából felvételt 
nyernek felekezeti  külOmbaág nélkül mindkét nembeli, 6-lk 
életévüket m'ghaladott, vakon aaületett vegy kéaóbb meg-
vakult gyermekek. A felvételt  kérd folyamodványhoz  oaato-
landó a gy 'rmek azületéel, hlmlóoltáal bizonyítványa. Baegény-
aoraii gyermekek azülól díjkedvezményért, illetve Ingyenes 
felvételért  folyamodhatnak.  Ea esetben a ez diók vagyontalaa-
eágát Igazoló hivatalos okirat oaatolandó. Pályázati hatázldő 
majoa hó 31. Felvllágoaltáat nynjt ai Intéaet Igaagatóeéga 

— Hl-detmény. A oalkmegyel bevételűé éa Uflaett 
péneügylgazgatóaág kSztadomáaca hoaaa, hogy mlndaean aáé-
fiaetó  polgárok, akik aa 1933 áprllle 13-án megjelent BT Baáma 
hivatalos lapban LOaSlt végrehajtást tOrvény 6-lk aaakaaaa 
aaerlnt egyeneeadó. átadó éa OrOkBaOdéal Uletékból eaármaad 
tartoaáankat aion negyedévnek ea elad 46 nap|a alatt, mely-
ben eaen adók eaedékeeié vá'nak, klAaeUk, aa aaon negyea-
évi adó ntán azámltandó 9 aaázalékoa leaaállltáaban réexeeül-
nek. Aa SrílkOaadéal Illetékeknek a 49 napoa határtdé aa Ille-
téknek eaadóUkSnyvbe való eldiiáaától aaámlUaUk. Admla. 
flnanolar,  Dr. S. Gfyörgy. 

— Blketnéma gyermekek felvétele.  Aa Izr. Stketná-
mák Oraa. Intézetébe*, Budapest, VIL Mexikói at 00 haageó-
beeaédre való oktetáa éa nevelés oáljából felvételt  nyenidk 
mindkét nembeli, Stedlk életévüket meghaladott, atketnémáa 
aaületett gyermekek. A felvételt  kéri folyamodványhoa  oaato-
landó a gyermek azületéal, hlmlóoltáal blaonyltványa.Sseg*Bj-
aonu gyermekek erülól dllkedvaaményért, Illetve í 

étiért felvételért  folyamodhatnak.  Ea esetben a saüUk vagyoatalaa-
aágát Igaaoló hivatalos okirat saatolandó. Pályázatt határldó 
májaa hó 31 Felrllágocltáat nynjt ae intézet Igazgatósága. 

Flnfl  A lOholdköihelybeUlUetmény 
^ . i t i u u (legeltetés éa falmial  j o g ^ J . 

Olm lapunk nyomdija. 
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— Hlökésaúletek u B. G. K. aopelaaent-
györgyl nagy klalUtáara. l a Erdélyi Gazdasági 
Egylet ea ÓT augusztus havának 26—80. napjain Bspsi-
ssentgyörgyön nagyszabású mezőgazdasági, ipari éa 
klsállatkláUltást readei. A bárom év elóttl hasonló 
kiállítás ló emlékeivel, tárt karokkal várja a Bsékely 
vároa aa B. G. E. kiállítóit és a kiállítás látogatóit. A 
kiállítás tráat ugy a gasdaközönstg, mint a meiőgas-
daságl gyáripar körében élénk érdeklődés nyilvánul 
meg, tekintettol a mesőgaadaságl adósságok terhe alól 
való résibenl menteilllés felssabaditó  énésére. A ki-
állítás tartama alatt kUl- és belföldi  ssakféiflak  fognak 
gaidasági előadást tartani. A kiállítás tudnivalóit most 
adta le nyomdára as egyesület. A réssletes program 
ls már késsen van éa as utolBÓ simítások után rövide-
sen kösölni forja  aa egyesület a nagy nyilvánossággal. 

Zongorahangoló Junlus kösepén Csíkszeredába 
jöo, ha megfelelő  songorahangolás, vagy javítás van. 
Baért kérjük, akik zongorát javíttatni vagy hacgoltatnl 
akarnak, jegyeaaék elő nevüket a Vákár üzletben. 

— Uri es kisgazda fogatverseny  Sepsl-
aaentgyörgyön. Aa B. G. E. sepsiszentgyörgyi gaz-
dtságl kiállítása alkalmából url éa klagaada fogatver 
senyt rendez, amilyen az url 2—4 lovas fogatok 
mellett a székely kisgazdák lajtorjás szekerei is részt 
vessnek, messseföldön  kitartásáról, edzettségéról és 
Igénytelenségéről híres székely és úgynevezett békáéi 
lovaikkal. A fogatversenyt  követóleg kisgszda-lfju 
lóverseny lesz, amelyen a lótenyésztő kisgazdák és 
gazdalfjak  vehetnek részt előre való benevezés alrpján. 
A versenyek Iránt a vidék lótenyésztői körében már 
is élénk az érdeklődés és az érdekelt gazdák előre 
készítik legszebb állataikat. 

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

A baromfiak  élelmezéséről rész'etes tájékozást e olkk 
keretében, helyszűke miatt, nem adhatok. Az egyes tenyészti, 
a rendelkezésére álló eleségkészletből Önmaga kell, hogy 
összevegyltse a napi szükséges adagokat A re rkék élelme-
zését máskép kell Összeállítani, mint a felnőttekét,  mert a 
nOvendék álUtoknál a csontrendszer kellő fejlődését  célszerű 
takarmányozással, ha elé nem segítjük, a legkiválóbb fajták 
ls k'stestűek, fejletlenek  maradnak, nem érk el a növekedés 
teljes 'okát. Máskép kell élelmezni a tojó tyukckat melyek-
nek 24 órás napi adagjnk ICO—120 gramnál több nt m lehet, 
mint a hízókat. Ha a tojó tynkok tojásképző kéBz"égét a 
szükséges, póttápszerekkel nem támogatjuk, a legjobb *oió 
lajták sem adják meg a várt tojásmennyiséget 

Hizlalást a Igen jók az árpa, kukorloa és harioska. mert 
ezek könnyen emészthetők, sok zsírt adnak s a barotntt hasát 
Ízletessé és puhává teszik. 

Csirkéknek valók a hajalt köles ("á gakása), kukorica, 
árpa. harleska buzadsra hajalt zab, k é B Ő b a kendermig. len-
mag, esetleg here- éa lnoernamag ls, továbbá » borsó és 
psinly dara, osliáztatott zab, különféle  zOld takarmányok, 
széna ma vák, főzelékfélék,  tejek, tejtermékek gomós növé-
nyek, mnrok, állati hnaok, csont-, has-, vér- éB halliszt- k, 
rovarok, álcák, oslmmrazok stb., stb. Ezeket ngy kell t)B«ze-
vegyltenl, ngy kell adagolni, hogy a oslrkék a fejlődésükre 
Fzűkséges mesze», fosrlort,  ásványi sókat, vltámlnokat stb. 
elegendő mennyiségben megkapják. 

A tojó tyúkoknak ugyan azokat kell adni, mint a csir-
kéknek kibővítve a szemes gabonákból készült őrleményekkel, 
melyeket langyos vízzel keszl'ett, száraz kevert alakjában 
tiszta edényben — B nem földre  szóivá — etetünk fel  a 
baromfiakkal. 

B A B O M 7 I B X T E O S B Q X E . 
A szárnyasok legtöbb betegségét elsősorban sz egész-

ségtelen, vllágoBBág- és levegőnélkűll, szűk, piszkos baromfi-
ólak, a tlaztátalan éa szemetes sáros, trágyalével én esővízzel 
szennyezett ndvarok okozzák Cslkl gazdák i gy észe, osak 
akkor boldog, ha a t ágyaié ai udvarán rzétfolyhat;  még 
külön klárkássza, bogy jobban folyhasson.  Nem tudja, de nem 
Is akarja tndnl, hogy a trágyáié érleli a trágyát értékessé, 
jóvá, tökéletessé. 

Azok, a baromflbetegségek,  amelyek súlyos verzteeége-
ke* és károkat okoznak. lenézésből erednek a ragályosak. 
A gyakrabban előfordulók  esek: 1. ba-omfikoler>,  2 tyuk-
peBtls, 3 baromfi  gűmőkór, 4 szárnyasok dlphterlája, 5 ba-
romfihimló,  6 tyuktifnsz,  7. fehérhasmeréa. 

A tyúkféléken  nagyon könnyen fel  lehet lsmnrnl, ba 
betegek, mert a tarajok éB áll-lebernyegek színe, alakja nyom-
ban megvá'tozlk valamint a tollak állasa la a f-jen.  A tollak 
a has hátsó részén Is fe'boizolódnak  és kűlönOsen a végbél-
nytláa körűi beszennyeződnek 

A felsorolt  betegségek közül foglalkozzunk  először a 
fehérhasmenéssel,  mert itt Calkban, erről igen kevés fogai 
mánk van, pedig a kis rslrkék között elég gyakran okoz törne-
ge s s b b e l h a j l á s t . É r d e k e s s a j á t s á g a , e t n t k a b e t e g s é g n e k , 

o g y a z o k o z ó j á t , a o s l r á j á t ( b a o l l l u s p n l l o n m ) a f e l n ő t t 
t y ú k o k é a k a k a ' o k ö n m a g u k b a n h i r d o z b a t i á k a n é l k ü l , h o g y 
s a j á t m a g n k m e g b e t e g e d n é n e k . K ü l ö n ö s e n a m á j ' a->, l é p b e n , 
s z í v b e n , a v é g b é l l i e n , — t y ú k o k n á l m é g a p e t e f é s z e k b e n 
( o v a r m m ) é s a t o j á s v e z e t é k b e n k a k a s o k n á l p e d i g a z I v a r -
m i r i g y e k b e n — l o r d u l e l ó a f e i t t z é v  A z t v a r m t r i g y é b e n f e r -
t ő a ö t t — k ü l ö n b e n e g é s z s é g e s n e k l á t s z ó - - k a k a s m e g f e r t ő z -
h e t i a z Ö s s z e s tojó t y ú k o k p e t e f é s z k é t ,  t o j á s v e z e t é k é t é a 
k l o á k á j á t . A t e n y é s z t ő n e m g o n d o l s e m m i r o s s z r a . A t y n k o k , 
b á > r i t k á b b a n , t o j o g a ' u a k . 

A tojások pedig fertőzöttek,  mert a petefészekben  levő 
tojámz'k felvette  vagy a kakastól, vagy a tynktól a fertőző 
ostrát a baelllna pullorumot és Igy vagy ia fertőzve,  f  jlődött 
kl tojiaaá. Ha a to)á«szik nem fertőződött  m-g, a kilejlődött 
tojás héjjá fertőződhetik,  m'g végig halad a tojáavezetéken éa 
klérkealk a szabadba. A fertőzött  állomány összes tojásai fer-
tősöttek lennek éa ba e tojáaok kotlók alá keiOlnek, a szik-
jában — sárgájában — fertőzött  tojásokba a oairkék, léiig ki-
fejlődve,  bele dflglesek;  a kívülről a héjján — fertőzött  tojá-
sokból a ealrke kikelhet, azonban a kikelés alkalmával ő la 
fertőződik,  beteg IMI. 

A baktériumok behatására amogy ls gyengébbnek fej-
lődött ; életereje, ellenálló képesség» kevés I —2 nap alatt 
elpusztul. Csak egy Ilyen bet'g esi be kerüljön a többek közé, 
mrgfertőzl  az összest. Amikor a kotló alatt több tójá ba bele 
puaztul a léiig fejlődött  csibe, vagy mikor a msgszáradáa 
"tán, gyengén f»jlet,  aatnya, beteg oa rke ia van a csibék 
kösStt, rend-sen e fartő  iő betegséggel vrn dolgunk. Ezért 
kell a bedöglött tojásokat elégetni, a gyewte, eaenevéaz, alu-
aaékony, beteg eatrkét kiirtani éa a hullájukat valamint a 
később elhullo'takét la aa'ntén elégetni. £1 kell égetni, mart 
a betegség oalráját, okosójat csak Igy semmisítjük meg töké-
letesen, — A belsőségek kertjeiben vagy a mezőkön egy-két 
araaanvl mélyaégre allöldelnl, sláani az áll tl hullákat nem 
aaabad. Es aa eljáráa nam halla-megaammlaltée As állategéaz-
aégOgyl törvény tUtJ. éa szlgo-uao bünteti. A kellően el nam 
áaot* állati hullákat patkányok, egerek, kutyák, macakák, ser-

állatok könnyen kiásták, mpfényre  hóaaák 
JáeváírU k o S S " ^ aaétlunoolják, tovább terjiaaéU ée a 

A beteg ealrke a betegséget az ürülékével terjeszt', 
melyet ő la a kOzös tartózkodási h-lyre űrit. Ezt az ürüléket 
valamint az ezzel keveredett é'elmet, ogy szintén a beteg vég-
bélnyllása körűi megtapadt, >zennyes válladékot la az egées-
aégea oairkék csipegetik, felszedegetik  és Igy fertőződnek. 

A betegség tünetei: A beteg ealrke szomorú, étvágy-
talan, srárnyalt leereszti, nehezen lélegzik, ásítozik, állás köz-
ben nyitott aaemmel Ingadozik. Ürüléke salne fehér  vagy 
szennyes zöldfa  raűike és kellemetlen, szavanyuasagu, sót 
elég gyakran bűzös la. A betegség 2 3 nap alatt végez a 
beteggel, de néha 3—4 hét g Is elhúzódik Amelyik esetleg 
megél, az örökre gyenge, sovány marad, nem fejlődik. 

A fehérbasmenés  a felnőtt  állományban la felléphet 
olyan aulyoaan, hogy nagyobb mennyiségű elhullásra vezet 
A beteg tyúkok éa kakasok nem esznek SJ árny "kat leeresz-
tik, szomorúak, tarajuk és áll-lebernyegűk szürkés-szederjes 
színűvé válllk. Ezeknél Is bekövetkezik a szennyeafehér  vagy 
zöldes-szürke, bflzöB  hasmenés. A gyors li folyású  esetekben 
a beteg 2—3 nap a'att elpusztul. Ha a betegség lassú lefolyású 
(2—3 hét) az állat lesoványodik, legyengfl',  aluszékony lesz 

Bon-olásl tünetek: A tyúkok pe'eféezkében  levő airó 
tojáaok alakja megváltozott; egyik hosszúkás lett, másik 
összezsugorodott, színűk sötét-sárga vagy sötét-szű ke. A lés 
diónagyságra ls megduzzad, a beteg máj sz ntén m'gnagyob-
bod'k és világos szűrkeíz'nű 1 sz A Bzlv kevés elvált zást 
metat. A pete'észek a tojáaveseték és a kloáka élénkebb vörös 
azln' ződésű 

A fehérhasmenéssel  fertőzött  állományból sem tenyész-
tojásokat, sem tenyészállatokat nem szabad beszerezni, mert 
aulyos anyagi károkat okoz e betegség. Baka János, 

Járási főállatorvos. 

Értesítés. 
Tlsstelettel értesttlük a nagyérdemű közönséget, 

hogy a „Hargita* fele  vasgyarat üzembe hoatak, 
hol vállaljuk vas- és rézből mindennemű kereskedelmi 
ÓB gépöntvények előállítását szolid árak mellett. Ugj an-
csak vállaljuk gépek javítását és kazáokovács munká-
latokat pontos kiszolgálás melleit 

A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve vagy unk 
Teljes tisztelettel: 

M á t h é és Tá r sa i 
2_2 Mercurea-Oluo. 

Ó c s l c a v a e a t és r e z e t m e g v e s z ü n k . 

A boáapesti minta vásárt menteti nt ettem 
és a legújabb modern minta 
lapokkal r e n d e l k e z e m . 

Árakban és munkakivltelbnn győződjön meg. 
Saját érdekb I 
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Q Y Ó Q Y -
FÜRDŐBEN! FELEK 

Biztos gyógyulás mindenféle  reuiratlkns bántalmak ellen I 
Olcsóbb, Jobb, kényslmsssbb, mint bárhol. 

Elsőrendű penzió: szoba, fürdés  és 
nagyszerű étkezés (diétikus is) 
Május hónapban naponként ISO Lel 
J niua hónapban naponként 180 Lei 
dullu?, augusztus hónapokban . . 320 Lel 

Gysrmeksk nyaralását teljes felelőzséggsl  vállaljuk. 
Román, német, francia  feldoyslsttsl,  nagy&íerü ellátásnál 

napi penzió = 100 L. 
KUlöoféle  szórakozások a vendegek részére: 
Tennisz - Strandfürdő  —Elsőrendű 

Jazz-zene. — Minden este táno. 
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; Pályázati hirdetmény. 
! A fruDOísai  (cslkszépvivi) url-keszinó felügyelői 
állá r. pvváZHto. h.rdft  1983 évi májas ho 30-iki 

j lejárattal. Palvázhatnuk lehetőleg gwrmektelen h»z:\a-
pírik Fdté'.elek megtudhatók Dobál József  gazdánál. 

| Frumoasa, 1933 évi május hó 12-én. 
2—2 Elaőltaég. 

i Közönség figyelmébe I i 
Notarialul Cercual Tuşnad, Judeţul Ciuc. 

No. 619-1933. 
PublicHţiune. 

Se aduce la cunoştinţa generală, că In zlua de 
6 lunle 1933, ora 10 a. m., se dau in arândâ ptin 
liciiajic publică, cu oferte  închise şi sigilate la Admi-
nistraţia Financiară Mercurca-Ciuc, 10 (zece) brevete 
de sezon pcnlru vânzarea băuturilor spirtuoase în 
Bâilc-Tuşnad. 

Conform  procesului-verbal dresat la 14 Maiu 1933 
in şedinţa Comisiei Speciale formală  pe baza art. 182 
din legea penlru Monop. Vânzării s -irtului şi băuluri 
spirtoase, publicat in Mon Of.  Nr. 96 din 22 Aprilie 
1932, brevetele sunt împărţite în două calcgorie. 

Preţul stabilit pentru licitaţie este 5000 Lei pentru 
categoria I-a, la care aparţin 5 brevele, cari suni la 
locul principal, iar pentru categoria II. este preţul 
slabi 1 it pcnlru licitaţie Lei 2500, căreia aparţin 5 brevete. 

Timpul arendârei este dela 15 Maii' 1933 până 
la 15 Oclotnvrie 1933. 

Amatorii sunt obligaţi a depune 10% ca garanţie 
din preţul stabilit în bani gata, ori în efectc  garantate 
de Stat. 

Condiţiunile detailate se pol vedea în orele ofi-
cioase la primăria comunei Tuşnad. 

Tuşnad, la 14 Maiu 1933. 
PrlmArla. 

Pr ra vria comunei Tusnád, Jud. Ciuc. 

28 évig voltam a csíkszeredai 
.QANZ'-vlllamosságl cég 

FÖSZERELŐJE, 
hú és buzgó szolgálataimért leépí-
tettek s moBt Csíkszeredában 

ÖNÁLLÓSÍTOTTAM MAGAM, 
Elvállaló. minden e °zakmába vágó 
elektromos munkákat, 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 
OiengAket, erőátviteli sierele-
seket a bgjutanyosabb árak mailett. 
Az általam végeztetett munkálato-
kért szavatosságot vállalok. 

SzlveB pártfogást  kér: 

Paulovits Antal villanyszerelő, 
G i m n a a l n m u o o a 108. aaam. 
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N J. 618-1983. 
Hirdetmény. 

Tusnád község elöljárósága köihliré terii, hogy 
1933 evl junlus ho 6 an delelfltt  10 órakor, a 
mercurea duc 1 péntOgylrasgatóséenál 10 drb Bsezon 
Italmérési engedély adatik bérbe, Tusm d Bale részére 
zárt írásbeli kjánlat mellett. 

A speciális bizottság, mely a »z >Bztörvény 182 
art. alapján alakult meg (Mon. 01. 961982—1938 
május hó 10 én tartott gyűlésén az Italmérés! enge-
délyeket 2 kategóriába osztotta és pedig: az első kate-
góriába tnrtoslk 6 i'almérétl míed'lv. mel\ek Tu'nsd 
Bale főbb  pontj-ln fognak  működni E e n«k 6000 Lel 
klklá'tá î ár á>l»pittatott meg, mlg a mfcodlk  knteto 
riába tartozó 5 darab engedélynek kikiáltási ára 2600 
lejben állxplttato't meg. 

A bérlett idő 1988 évi májú* hó 16 :ől 1988 évi 
október hó 16-tg tait. 

Arvtr aók a megáUrpitott kikiáltási ár 10(/o át 
hitelesek árverezéskor latenni kézrpénzben vagy pedig 
•a álUm által elismert értékpapírban. 

Árvereaésl feltételek  a tusnádi e'ó Járóságnál 
megtekinthetők hivatalos Idő alatt 

Tusnád, 1988 evl május bó 14 én. 
Bifil  járóság. 

MODELL KALAPOK * 
tla naponként nj formák  oloaó 
árban, ao.e*te)tía.tla.et<5]c 

VKNCZKL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott kéaaülnek notnden-
aemü nól kalapok eUArendü 

: f  anyag hoazaadáaával. Kalap* 
italakltáaa a legrövidebb Idő alatt. 

Catkassreda, I. C. Bratlann (Olmná-
alnm)-nooa 111. an., a BArbáa kAaelébon. 

^ J r M j r j r Jff  JB 

Háló, ebédlő ós iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
lesflaomabb  kl vitelig 

• i l w U a i ( U U « t t á n k k a l 

Nagy Q. Jóaief  asztalosnál, Z a ö g ő d . 
•sgfslslő  biztezlték ealat t résxlatfliatáara  Iz. 
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