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Bérmálás Csíkszeredában. 
Megérkeaéa, 

[Mnkösd napján, jnniua 4 én délután 5 ómkor 
érkszitt várjBuakba b r̂m lutján, Szélyes D inas kmo-
noi, egyhájnaeíval főtanfelil(ye'.ő  és Márton Aro.i 
püspöki titkár, egyetemi hitszónok lis^retébin Zomora 
Dióiéi, nagyprépost,  püspök helyettes,  az erdélyi 
katholikusok szeretett fépásziorának,  Majláth püspök-
nek képvlse'etébsn, kinek gyengélkedése miatt — bár 
leghóbb vá'ya volt; amint irta, hogy Bzeredal hívéi 
között személyesen megjelenhessen — orvosai taná-
c-ir3 egyelőre otthon kellett muridnls. A vikárius 
fo;«dáu&ra  ez egyszerűen szép, de méreteiben impozáns 
diszk pu körül szorongott n város apraja-nagyja B bár 
horongós, hid -g idő volt, mégis ugy látszott a vára-
kozók ercán és hangulatán, hogy vn'ami jóleFŐ mel'g 
í.r dt végig n lelkrken. Nem  triumfátort  vártak a 
diadü'iv alatt. kin<'k u ját kcnnyek tengere j«lzi, hamm 
jóságos atyát, ki  lelkeket  erősíteni,  könnyeket 
törölni  jött.  Aa egyházközség nevtben dr. Daradics 
Félix egyb. tanácsos Üdvözölte a vikáriust, rövid, velős 
Bzavaihpn rámutatván arra, hogy miként a múltban, 
u»y most ls a ránk zudu'ó viharok és örvénylések 
ijzp^ttt' egyetlen biztos mecodékünk VBP : Szer.t 
Páter kőszikláj*, a mi Anyaszentegyházunk. Ide for-
du'Uik, ide száll tekintetünk és Bzivünk n midőn e^nek 
egyik apostoli képviselője eljött közénk, fiul  hódolattal 
és szeretettel köszöntjük. A vikárius közvetlen, meleg 
hsrţon válaszolt. A plébánia előtt EtőrB Erzsike Ügyes, 
bátor köszőmérét fog°dta  egy rsgy tliz«-s tu'ipán-
csokoiral együtt. A temp'om ajtajában Tóth Kilmán 
esp:ares-plehános fogadta  a magas látogatót. 

A templomban. 
Az űdföü'ésnk  után be\03uUak a templomba, hol 

Miriin Aron püspöki titkár tartott szentbeszédet, mely-
han mindenkit megragedó nudoo fejtegette  a püspök-
juKS jelentőségét. Minden jelenlévőt to'dog raegelé-
!C'd>-sfiol  tölthetett el, amikor a szónok egyebek közt 
rjiegemiitniie, hoţy a kcgyíimna Fopáfcstor  örömmel 
küldi áldását szeredéi híveire azért ls, hogy rendület-
lenül ragaszkodnak katb. iskolájuk fenntartásihoz. 

Érdemeljük kl a főpásztor  elismerését és áldását 
Hzzai, bogy es a ragaszkodás áldozatkéss tettekben 
fog  megnyilatkozni fl  nem húzódozva, lámentálva, ha-
cum készséggel, pontossn fizetjük  meg az egyházi 
«dónak ránk eső ÖBszegét, bogy virágzó legyen 
kicsiny iskolánk,  szép, meleg otthon legyen templo-
munk.  A katbollkus iskola és a templom szorosan, 
t-lválhAtinnul összefüggenek  : az iskola  a tudásnak, 
nyelvünknek,  nemzetünknek  temploma a a templom 
lelkünknek  iskolája.  H mlndakettő erős kapc oUtban 
van fennm  adósunk, bo'doguláeunk legfontosabb  kér-
déseivel. Aki mélyen átérti és átérzi ezt akinek lelkét 
— minél műveltebb, annál Inkább — igazi katbollkus 
ön'udat hxtjn át, nkloek van érzéke az örök szilleml 
értákek megbecsülése Iránt — melyek a földi  értéke-
ket a szellemlek magaslatára emelik és megszentelik 
azokat: az n»m habozik éa siránkozik, az nem húzó-
dozik és zárkózik, h inem előlap és örömmel hozza 
meg áldozatát. Mort, hogy a mai nehéz Időkben áldo-
zatról  van BZÓ : az bizonyos. De azért van éppen nagy 
értéke, mert áldozat,  s azért kell meghoznunk, mert 
soha nsm volt nagyobb ssttkség erre, mint éppen nap-
jainkban. 

Pünkösd hétfőjén  as ünnepélyes szentmise után. 
melyet Zomora vikárius fényes  Negédlettel celebrált 
s amely alatt dr. Csipak Lajos főglmn  tanár lendülő-
tes gondolatokban magyarázta a Szentlélek munkáját 
a lelkekben — a pBspökhelyettes a templom kerítésé-
ben 340 jelentkerőnek osztotta kl a bérmálás szent-
ségét. Msghntó tolt, mikor a Szentlélek Isten kegyei-
mből mngvtlágoBltott és megerősített sok gyermeki 
lélek bevonulva a templomba, as őss főpappal  együtt 
huzgón Imádkozott a távollévő püfpökért,  bogy egéss-
sé<e minél előbb helyreálljon s bogy a gondviselő 
ht-n minél tovább megtartsa nekünk as Ifjú  lelkek 
jóságos, nemessslvü nagy barátját. 

Tlaatelgések. 
A bérmálásl ssertartás végestével a vikárius B 

p'ebinlán a különböző egyletek és testületek tisztel-
g ő fogódta.  Megjelentek: as egyháztanács, a főgim-
oátinm tanári testülete, a Róm. Katb Népszövetség 
helyi vezetősége, aa Oltáregylet, a Kolplng-legényegylet. 
A püspökhelyettesnek mindenik küldöttséghez volt pár 
közvetlen, szívhez BSÓIŐ Bsava, egy-két v'dám szelle-
mes ötlete. Mikor a főgimnázium  Igazgatója és nép-
szövetség elnöke üdvöslő szavaikban megemlítették az 
Ősz főpap  „magas korát" (elmúlt már 80 éves) — ter-
mészetesen as ellentét kedvéért, hogy assal ssembe-
á 'itaák a kort feledtető  fiatalos  vidámságot és rugar 
Másságot - jóleső derűt fakasztó  kedves hnmorrai 
tarszts meg, hegy a tlanteJ|ések pregremmjába semmi-

képpen Bem Illik bele a kor nak emlegetése B bizo-
nyara küldőik srm bízták meg azzal, hogy az üdvöz-
í tek Borán holmi k o r-kérdéseket feszegessenek.  Az 
Oltáregylet lelkeB tagjainak, élükön a fáradhatatlanul 
tevékeny elnckkel, dr. Nagy Bínlnével, teljes elieme-
r«*ét fejezte  kl az oltár g; önyörü feldíszítéséért  és 
gocdozteáért B a templomnak újonnan történt, kelle-
mes, derűs klfestéséért. 

Bensőséges, krdvea, saép ünnep volt a bérmálás 
ünnepe. É eztük, hogy pfrpökjárás  van, hogy az apoB-
tolok lelke járt közöttünk, éreztük a Léltk felfrissítő 
fuvalmát,  « Vigasztaló vilá«OBlió és erősítő áramát. 
Ereztük n Magasságból jövó erőknek zugágát. Áradjon 
kl belőlünk «z a vl áROBség és erősség egész környe-
zetünkre, minden magyar kath. fzlvbe.  —t—B. 

gatásnál megsemmisített kinevezések éB a megürese-
dett állások betöltésénél a kellő méltányosság ssem-
előtt tartása, a mezőgazdasági kamara interimár bisott-
ságának működése, as állami óvodák fenntartásával  a 
községekre háruló Bulyoa éa ssükségtelen terhek éa 
az Oroszországban levő cslkmegyel ssármaaáan volt 
hadifoglyok  hazatérhatésének előmozdítása, valamint 
a cslkmegyel földadóklvetések  súlyos igaaságtalaa-
ságal is. 

Küldöttség a prefekturán. 
Juiiui hó 3 án a M ;yar Párt képviseletében 

P tl Gábor elnök, dr. Pitnct Árpád és dr. Kolumbán 
Jjzsef  megj ilentek dr. Talu Aurel prefektus  előtt, 
kinek több órán át előtártál a közérdekű panaszokat 
ás azok orvoslását kérték. 

A tekerópatakl és kl'yéDfalvl  közbirtokosságok 
lu'njdonából békául én tölgyesi lakósok által önhatal-
múlag e foglalt  közlegelőkre vonatkozólag a prefektus 
Bzt a kijelentést tette, bogy nincs tudomasa erőszakos 
foglalásokról  és ha Ilyenek mégla fennforognának,  ugy 
megfelelő  intézkedéseket tesz a közbirtokosságok vé-
delme érdekében. 

A megyei nyugdíjasok hátrálékuira néave azt 
közölte, tojy azoknak egyszerre való kiegyenlítése 
fedezet  hiányában lehetetlen s ezért ugy rendelkezett, 
hogy aco3 nyugdíjasok háti Véka fizettessék  kl elóbb, 
akik leginkább küzdenek a mególhetóB nehézségeivel. 

A küldöttség előadta, íogy a pénzügyi hátÓBágok 
Ismét vetik klez évben a közbirtokosságokra az llletek-
egyenértéket, melyről a péi.aügyminiBZterlum mult év 
dec-mber hó 9-éu kelt hatá^zata megállapította, hogy 
éveken át törvényellenesen nujto'.tBk be a közbirtokos-
ságokon. A felmutatott  határozat alapján a prefektus 
megígérte, bogy az illetékes pénzügyi hatóságoknál 
közbenjár a határozat respektálása végett. 

*A szövetkezetekről szóló törvény módosításáról 
kihirdetett uj törvénynek a közbirtokosságokra vonat-
kozó rendelkezéseivel kepcsolatban a cslkmegyel ma-
ţyar képvlBulők április havában beadvánnyal fordu'tak 
a bukartstl Nemzeti Szövetkezeti H.vatal-boz, amelyre 
az uj törvény a közbirtokosságok feletti  folügyeleti 
jogot átruházta és abban a beadványban javaslatokat 
terjesztettek e'ő a törvény végrehajtásának célszirü 
módjaira n^zve. A küldöttBég arra kérte a megye 
prefektusát,  hojy a közbirtokosságok érdekében támo 
gassa a tett javaslatokat, ha azok véleményezés \égett 
megküld-'tnének. 

A kUldöttség azt Is előtárta, bogy az erdéBzetl 
hlvntnlok a közblrtokoBflágok  olyan ügyeiben is ren-
dolkeznek, amelyekro hatáskörük az erdőtörvény és 
BZ érvényben levő szabályzatok szerint nem terjed hl, 
pl. a belbő ügyvitelre, a jövedelmek felhasználására, 
as erdészeti kiadásokkal össze nem függő  költségve-
tési tételek törlésére vagy megváltoztatáséra stb. Erre 
nézve a prefektus  azt a kijelentést tette, hogy az 
erdészeti hivatalok figyelmét  felhívja  a felsorolt  pana-
szokra. 

Az uj úttörvény végrehajtására vonatkozóan 
prefektus  megígérte, hogy a közBégek között elvonu'ó 
állami és megyei utak kavlcBozt»tásánál a laVósokkal 
szemben az önkényeskedések megakadályozása érde 
kében megfelelő  Intézkedéseket tesz. 

Ismertette a küldöttBég azon tervszerű lntézke 
désekot ls, melyek egyes községek állal róm. kath. 
elemi iskolák céljára átadott épületek elvételére Irá-
nyulnak és kimutatta, hogy ama intézkedések szerzett 
jogokat Is sértenek meg. A prefektus  CBupán arra tett 
ígéretet, hogy a ditról róm. katb. iskolák épületeit 
személyesen megvizsgálja és Igyekszik ama iskolák 
szükségleteit biztosítani, bár aa egyhásközség tulajdoni 
Igényét jogerős Ítélet elutasította. 

A róm. kath. N^pssövetség tagoaatainak és az 
Ifjúsági  egyesületeknek működését gátló csendőri be-
avatkozásokra vonatkozólag Pitner Árpád dr. Írásba 
foglalt  beadványt adott át, amely felsorolja  a jogtalan-
ságokat éB védelmet kér ások megismétlődésével 
aaemben. 

A csendőrök által beszedett fegyverekre  vonat-
kozólag a prefektus  ast közölte, hogy senki sem tart-
hat vadászfegyvert,  aki vadássatl engedéllyel nem blr, 
akiknek padig ilyen engedélyük van, aaok réaaére a 
fegyverek  vlsssaadatnak. 

Msgbassilés tárgyát képezte továbbá a községi 
Interimár bizottságok működése, a bizottsági tagok 
kineveséaéBél követett izempontot, a megyei kOsIgas-

Dr. Gyárfás  Elemér beszéde 
a jugoszláv—román nemzetköil egyezmény ratifiká-
lásához a szenátus 1933 március 29-lkl Qlézébes. 

E nök ur, Szenátor urak, helyeslem én ls teljes 
egészében a Románia és Jugoszlávia között Belgrád-
ban létrejött szerződések, egyezmények ÉB jegyső-
könyvek ratifikálására  vonatkozó törvényjavaslatot, 
melyet megvitatás végett előnkbe terjesztett a külügy-
miniszter ur és ezsrencaeklvánatalmat fejezem  kl neki 
ahhoz a fényes  diplomáciai Bikerhez, melyet ebben a 
kérdésben nért, mert valóban mindig örvendetes as 
országok egymáshoz való viszonyának ssabályosása a 
az ellentéteknek barátságos uton való rendesése és 
kívánatos volna, bogy hasonló módon nyeljenek sza-
bályozást mindazok az ellentétek, amelyek még fenn-
állanak más államokkal Bzemben ls. Csak ugy fejlőd-
hetik nyugodtan a gazdasági és kulturális élet, ha 
államunkat nem kötik le megoldatlan ellentétek a kül-
földön. 

Szenátor urak, aa előterjesztett ssersődések 
egyike különösen örvendetes reánk nézve és pedig as 
a szerződés, melyről a tisztelt előttem szélé bezzélt s 
amely a bánsági sserb—horvát kisebbség Iskoláinak 
szabályozására vonatkozik. E Bserződés tizenkilenc 
szakaszában olyan elvek vannak lefektetve  és elis-
merve, melyek rendkívül nagy fontosságúak, 

Igy ellamertetik, hogy a román bánság sserb— 
horvát kisebbségi iskolái nyilvános jellegű állami Isko-
lák lesznok. — Klmondatlk és vllágoBan k'Jrüllratik a 
2-ik szakaszban, hogy a III. osztálytól kezdve csnpán 
tantárgyként tanítandó as államnyelv heti 6 órában és 
további heti 8 órát kell fordítani  arra, bogy sserb— 
horrát, Illetve román nyelven előadják a sserb—horvát, 
Illetve román történelmet és földrajzot. 

Klmondatlk a 3. szakaszban, hogy a román bán-
ság Bzerb—horvát kisebbségi elemi iskoláinak tanítói 
ugyanazon vallásfelekezethez  éa anyanyelvhas kell, 
hogy tartoszanak, melyhez a tanulók többsége tarto-
zik, a 4-lk szakaszban pedig eló van Írva, hogy a 
hitoktatást a papok végzik a gyermekek anyanyelvén. 

Legértékesebb pont nézetem sserlnt as, melyet 
as 5 ik szakasz tartalmaz s amely kimondja, hogy 
azokban a helységekben, ahol 20 sserb—horvát gyer-
mek van tanköteles korban, kisebbségi Iskola állítandó 
fel  egy tanítóval s le van szögezve még egy elv, 
meiyet eddig még Bohasem sikerült tlsstáanunk a 
kisebbségi Iskoláinkért folytatott  küzdelmeink során, 
hogy t. I. a gyermekek nemzetisége a szülők, Illetve 
gyámok nyllatkosatal alapján less megállapítandó. 

A 6. szakasz kimondja, hogy a két kormány gon-
doskodni fog  kellő Bzámu képesített tanitó neveié séről. 

A 7. szakasz előlija, hogy a kisebbségi eloml 
Iskolák tanítóinak BBBESB illetményeit aa állam fogja 
hordozni. 

A 11-lk szakasz, mely a tankönyvekről rendel-
kezik, kimondja, hogy ezekről aa Illető kisebbség hiva-
tott gondoskodni s ezt aa elvet még Inkább kiszélesíti 
aa a további rendelkezés, mely lehetővé teBsl, hogy 
külföldön  kiadott tankönyvek Is használhatók legyenek. 

A 12. szakasz kimondja, hogy asokban a közsé-
gekben, abol két iskola van, román éa jngossláv, 
eseknek költségvetései külön készítendők el és mind-
egyiknek meg less a nyilvánossági joga. 

Továbbmenően lessögeztetlk, hogy a sserb—horvát 
kisebbségnek joga lesz bizonyos csoportokba tömörülve 
klsárólag sserb—horvát tannyelvű Iskolákat létesíteni. 

Szenátor urak, késsséggel megszavazzuk est a 
törvényt és örülünk annak, hogy a ml szerb-horvát 
kisebbségi Bontárealnk Ilyen rendkívül örvendetea 
eredményeket tudtak elérni. Örülünk ennek, annak 
dacára, hogy ellentétben van aa egyenlő jogosultság 
elvével, melyet as alkotmány-törvény dsklnrtl, mert 
reméljük, bogy a román nép Igazságérzete meg fogja 
ssüntetnl est as egyenlőtlen albánéit, mely ma még 
fennáll. 

Ml a magunk részéről mindenesetre meg fegunk 
tenni minden erófessltést,  bogy ngysnllyen eredmé-
nyeket érjünk el és komoly okunk van hinni ast. hegy 
ugyaneaoknek a Jogoknak a ml részünkra vale eta-
merése sem késhetik már nagyon sokáig. 

N.  Jorga:  Gyárfás  nr, megengedi n kősbeesólést f 
Ha a magyar állam elismeri • ml határukat • 
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olyan barátságos magatartást tanuslt, mlot JugOislávin, 
akkor megadható leu a magyar kisebbségnek u , amit 
ml moat megadank a jugossláv kisebbségnek. 

— Qjrirfia  Elemin  Tanár nr, engedje meg, 
éppen most akartam rámutatni arra a lélektant motí-
vumra, amiért mi aat hisszük, hogy nem fog  eltelni 
•ok Idő és el fognak  ismertetni ugyanezek a jogok a 
többi kisebbségek ssámára is. 

A sierb kisebbség elérte eseket a jogokat egy 
nemsetkBsl egyesmény alapján, mely a ml államunk-
kal köttetett B amely a viszonosság elve alapján bls-
tosit ssámára egyen'ő elbánást Todjnk és ismerjük 
ast a szükségességet, tőt továbbmenjen aat as okos 
Bágot és előrelátást, mely a kormányt e saeriődes 
megkötésénél veaette. Nekem asonban aa a néaetem, 
hogy bármily örvendetes az, hogy e aaeraődéB meg-
kötésével Ily fontoa  klaebbBégi jogok Ismertettek el, 
mégis nem érdeke a román államnak, hogy ebből a 
tényből rendizert teremtsen, mely a faji  kisebbségek-
ben aat a meggyőaődést kelthetné, hogy as ő helyze-
tük a határokon tol élő nemsettestvérelk magatartá-
sától függ  B hogy blaonyoa kívánságaik csak akkor 
fognak  teljesedésbe menni, hogy ha esekkel megálla-
podás J3n létre, nemzetközi egyecmények alakjában, 
melyek egy adott nemsetkdoi helysetben köttetnek, 
amely helyzet valósággal kiköveteli aa Uyen megegye-
séaeket. 

N.  Jorga.  Engedje meg, hogy ismét félbe-
Baakltsam. 

Aa egyesmény elfogad  tankönyveket, melyeket 
Jugosalávlában hassnálnak. Aat hiszi öo, hogy mi 
beengedhetünk Magyarorsságon nyomatott tankönyve-
ket, melyekben nincs egyéb, mint gyülölet-szltás a 
román állam éB a román nemzet ellen. (Taps). 

Oyérfát  Elemér:  Nem tudom, hojy vannak-e 
ilyen könyvek, de aa kétségtelenül nagy hiba, ha tan-
könyvekben as Ifjúság  lelkébe gyűlöletet oltanak bár-
mely nép vagy bármely állam ellen, kUlönöBen vala-
mely Baomsaéd ellen. 

Saenátor urak, aa előbb emiitett rendszer beveae-
tése és helyeslése a népi kisebbségek lelkében — a 
román állam érdekeivel ellentétben — annak a meg-
győsődéBnek a meggyökereztetésére veaetne, hogy 
kívülről kell várnlok, blaonyoB diplomáciai esetleges-
ségektől, egyea jogoB követeléseik teljeslténét. 

N. Jorga: Értjük, hogy mit akar ön itt be-
CBUBatatnl I 

Qyirfia  Elemér  : Helyeseljük tehát fenntartás 
nélkül ezt as egyezményt s Bserencsát kívánva a 
kDIUgymlnlsater urnák aa elért sikerhez, aat aa őszinte 
és komo'y kérési intézzük a kormányhoz, hogy ne 
álljon meg ennél BS első lépésnél, melyet a saerb 
kisebbség érdekében megtett, hanem terjessze ki eat 
aa elbánást as összes kisebbségekre is. 

Nyílt levél 
a csíki kerületi főesperes  urakhoz. 

Budapest, junius hú. 
Méltóságos Fflesperes  Urak.' 

A .Csiki Lapok* 22. száma .Egy ér tékes egy-
házi műkinccsel ke vesebb van Csíkban" cimen arról 
a kegyetlen vandalizmusról adott birt, amely a zsögödi 
történelmi multu Uikó-templom régi és szép szárnyas 
oltárát tönkretette. Állítólag az értékes műemléket fehér 
olajfestékkel  és bronzzal befestették  hozzá nem értfl  kontárok. 

Felháborodva kell tudomást vennünk errfll  a kultur-
botrányról, ha csakugyan megtelel a valóságnak. A csiki 
székelység műemlékei, az ezeréves dicsS történelmi és kultu-
rális mnlt megdönthetetlen bizonyítékai, javarészben elpusz-
tultak, de még mindig maradt annyi, hogy élniakarásunkat 
és helyünket a kulturális népek között minden időben biz-
tosítani tudják. Különös féltfl  gonddal kuli tehát megóvnunk 
és fenntartanunk  ezeket a beszéli dokumentumokat, amelyek 
felkutatásáért  napjainkban minden nép és minden faj  láza-
san fáradozik  és nagy anyagi áldozatokat hoz meg. 

ürömmel lehetett látni, hogy Csíkban a legutóbbi évek-
ben komoly törekvéssel buzgólkodtak lelkes és önzetlen 
emberek, hogy muzeális értékeinket megőrizzék és a nyilvá-
nosság számára hozzáférhetővé  tegyék. Kívánatos, hogy ez 
a mozgalom ne lankadjon, hanem komoly valóság legyen. 

A háború eljtti években a Gyulafehérvárt  megjelent 
„Bat thyaneum" részletesen és a műért A szaktudásával 
ismertette a régi csiki rom. katholikus templomok történetét 
és felbecsülhetetlen  műemlékeit, azok részletes leírásával. 
Ez a könyv bizonyára megvan a csiki katholikus papságnál 
is. A zsögöili példa sürgős szükségét adja olyan egyházi 
körrendele t k ibocsá t á sának , amelyek ré sz le t e sen 
le í r ják és k i je löl ik egyházi műemlékeinket, azok 
fenntartásáról  és megOrzésérfil  szigorúan gondoskodnak, res-
ranrálásukat pedig a kerületi tSesperesek e lőze tes enge-
délyéhez és feltételéhez  kötik. Ilyen engedélyt természetesen 
csak ugy lehet kiadni, ha a fenntartandó,  vagy restaurálandó 
műemléket műértővel megvizsgáltatjuk és a munkálatokat 
nem kontároknak, hanem szakértő művészeknek adjuk ki. 

Nem lehet ilyen kérdésnél azt a mondani, hogy szegé-
nyek vagyunk, ninosen pénz. Kevés műemlékünk van, de 
ezeket meg kell becsülnünk. Az anyagi áldozatot meg kell 
hozni és a fedezetről  gondoskodnunk kell, ha máskép nem 
lehet, akkor ugy, hogy a gazdag, vagy vagyonosabb egyház-
községek siessenek a szegények segítségére. 

A szegedi hirea fogadalmi  templom felszentelésén 
résztvettem és ugyanakkor beszámoltam a Csíki Lapok 
hasábjain Márton Ferenonek, a sokszorosan kitüntetett 
székely festőművésznek  csodásan szép és nagyértéktt mozaik-
jairól, amelyek örökbeostt értékei a magyar egyházi művé-
szetnek. Ugyanakkor nyomatékosan felhívtam  a osiki papság 
figyelmét  ana, hogy Márton Fereno, a fajit  aa önfeláldozá-
sig szerető ssékaly attvtw, kinek neve a legneme-

sebb va lu tá t jelenti , bármikor hajlandó őshazájának 
egy-két templomában maradandó beosü freskókat  vagy mozai-
kokat festeni  (Cime: Budapest, VI. Damjanich-u. 62. V.) 
Sajnos, felhívásom  a pusztába kiáltó szava volt, pedig tudo-
másom van arról, hogy éppen legvagyonosabb egyházközsé-
geink az utóbbi időben nagyban restauráltak, de hozzáértők 
nélkül. 

A zsögödi eset legyen intő példa. Arra kérem a Méltó-
ságos Főesperes urakat, adjanak ki sürgős és szigorú kör-
rendeletet a kerületi papságnak műemlékeink védelme és 
kijelölése érdekében. Hassanak oda. hogy tűnjenek el a 
kontárok és egységes irányítással csak hozzáértő szakem-
berekre bízzák templomaik restaurálását és festését  Magyar-
országon a filléres  vonatok ezrével viszik az érdeklődőket 
a patinás Sopronba, Szegedre, Egerbe, Pécsre, Pannonhal-
mára, Győrbe, Esztergomba, Veszprémbe, hogy egyházi 
műemlékeinket megcsodálják. Ne éljünk mi se a mának. 
Nézzünk előre, tekintsünk a szebb jövő elé. 

A két évvel ezelőtt a Csiki Lapokban megjelent 
szegedi levelem igazolásául most olvasom a székely kultu-
rális szempontból rendkívül örvendetes hírt Márton Ferenc-
nek njabb kitüntetéséről, A télhivatalos tudósítás így szól: 

Márton Ferencnek, a kitűnő festőművésznek  a sze-
gedi fogadalmi  templomban elhelyezett mozaikjai ugy művészi 
értékükkel, mÍDt ragyogó  hatásukkal és monumentális ará-
nyukkal egyházi művészetünk legjava alkotásai közé tartoz-
nak. Művészkörökben a fogadalmi  templom felszentelésénél 
is már általános tetszést arattak, most pedig, hogy teljes 
nagyságú kartonjaikat mesterük a budapesti Műcsarnok tár-
latán kiállitotts, a nagyközönség is megcsodálta színgazdag-
ságukat és tökéletes kompozíciójukat. A főváros  újonnan 
alapított Lotz-emlékérem odaítélésével most méltó jutalmu-
kat nyerték. 

Legyen ez B kitüntetés buzdítás arra, hogy csiki pap-
jaink figyelme  végre komolyan Márton Ferenc felé  terelőd-
jön. Örökbecsű műértékekkel lesznek gazdagabbak templo-
maink, ha a csiksomlyói gimnázium padjaiból nagyranőtt 
székely testvérünk őstehetségét igénybe veszik. Nem 
egyéni, hanem széke ly érdek ez. 

Vagyok a Méltóságos Főesperes uraknak székely testvéri 
szeretettel, igaz hívük: Tusnádi E l thes Gyula dr., 

egyetemi m. tanár. 

Főgimnáziumunk 
kézimunka- és rajzkiállitása. 

Általánosan Ismert ez a mondás, hogy a székely ezer-
mester. Hossza évszázadok tfvataros,  Rokszor megsemmls téB-
sel fenyegető  saenvedésel UnltottAk mog e népet, hogy min-
dig a Bajit m«ga erejéből éljen mog. A viszontagságos Idők-
ben a hatalom részéről tapasztalt talán akaratlan elmellőzés, 
vagy szándékos ártanlakarás érezt tte meg vele a magárantalt-
ság parancsoló életösztOnát: .nem várt, mert nem kapott más-
tól segítséget; a msga erejével mutatta meg oiBzág-vllág előtt, 
hogy neki 1b helye van a nap aUtt. Nemcsak kitermelte a 
maga azelleml vezetőit, papjait, tanítóit, közigazgatási, blról 
és katonai felebbvalót,  hl»0n fort-faragott,  szőtt-font,  ősi 
földjének  termékeiből a maga készítette rabiban, a maga ké-
szítette házleszkOzOkkel kereste meg kenyerét. 

Akaratlanul is ezek a gondolatok jutottak eszünkbe 
amikor végigjártok lóglmnázlnmunk Ifjúságának  Ízlésesen, 
mutatóian, szemnek-zalvnek Jólesően berendezett kézlfnanka 
kiállítási termét. Amint belépünk a hatalmas épOlettOmb jobb-
oldali főbejáratán,  a földszinti  folyosó  végén kellemesen csa-
logat a febyőigakkal  díszített ajtó, hogy lepjünk be a terembe. 
A fehér  papírral bevont ablakok elzárják a kllá'ást Taplooza 
felé,  Ufcy  hogy külső becyomásoktól zavartalanul gyönyörköd-
hetünk lfjuságunk  kézügyességében. 

Mindjárt beléuésütkkor meglep városunk pempásan 
sikerült hatalmas méretű kiostnylte't képe. Qlpszalapba van-
nak az uooák beJeábrizolva, az épületek fából  faragva  és stíl-
szerűen festve.  Az egész Ifjúság  Bzorgos kezekkel és nagy 
munkakedvvel dolgozott rajta az egész tanév folyamán,  hogy 
ez a minden Izében elkerült alkotis maradandó emléke legyen 
az 1933-lkl Csíkszeredának. Majd ha városépítészeti terveink 
megvalósulnak s városunkból lu magaa színvonalon álló, az 
Idők kívánalmainak megfelelő,  város leBz, e kép megalkotói 
bizonyos büszkeséggel lógják nézegetni hosszuévek múlva la 
diákkori mnnkájnkat. 

Vámszer Qéza rajztanár, a kiállítás rendezője szíves 
OiOmmel kalauzol végig tanltvinyal gazdag kiállítási anyagán 
a reménykedő bizakodással beszél az ifjúság  kézlmankatann 
láaának kulturális, népgazdasági fontosságiról  a meg-meg oall-
logtatja annak a sem szükhatáru sikernek a fénjét.  amely 
tanítványai kOzül talán nem egyet fog  valamikor körülövezni. 
Valóban a kiállított tirgyak egyike másika nem mlndenmpl 
tehetségre vall. Ca k a szakértői szem tadná a tötb szizra 
menő mnnkát é-ték szerint oaztâlyoinl, ml osak agy lalkas 
módjira bimnljuk meg a delnel Szest János t e m p 1 o m 
hasonmását, egy teljes székely „élet" (telek) fiból  való ábrá-
zolását, a szebbnél-szebb síékelykapnkat, Istállókat, csürOket, 
gazdasági fSzkBzOket,  gémeskutakat, állatokat éa sok-sok ap-
róbb-kisebb tá-gyát. Izet felsorolni  alig lehel, azokat mag 
kell nézni I 

KülOnBsOn meglepően sikerültek Konosag Károly (olaj-
tOró éa a trójai faló)  Magyar! Jenő, Papp Sándor I. o tana'ók 
munkál. A 1L osztályosok közül LiazlA Sándor székely gazda-
sági szekere és loval, Bészegh Félix fafaragásai,  Dani Fereno 
él Blmeg Aladár gulyaisoportja, Állaga Fereno vonata éa 
Zántua Károly vára és Zeppelinje mutat klviló Dgyességet. 
A III-lk osztályozok monkál kSiül Salamon András aaéke'y 
háza, GvOrgy Béla ekéje éa azBvőszéke szembeszökő teljesít-
mény. Zsók Ferene és Forró látván IV. oszt. tanalók minden-
nel felszerelt  osürt készítettek, András István egy ealnos gyalu-
paddal matatta meg tehetségét. Az V. oaztilyoaok ugyancsak 
kitettek magakért. Pet ee Sándor hegedül a szakértő meste-
reket la bámulatba ejthetik, Calazér Gábor és Koródl Antal 
Igen csinos aakkflgnrikat  faragtak  kl. Antal Andor IV. o. t. 
klvá'ó művészi értéke<> árul el székely stllO háil kápolnájával 
éa tObb apró kéazítményéval, a VII-lkes Cs'.azer István bőr-
munkáival áa lemekbekéazült könyvkötészeti munkáival érde-
mel emlltéat. 

A falakon  tetszetős oaoportosltásban nyertek elhelyeaéat 
az ügynevezett emlékezet atánl gyermekrajzok a modern rajz-
pedagógia Irányinak megfelelően  a kisebb gyermekek képzeló-
tehetaégének kifejezőt.  Itt la aok tr he'a éget sejtető munkára 
akadunk. 

A kiállítási terem mellett való két azobiban láthatók a 
Csíki Székely Múzeum részére adományozott lágiaéoek: báto-
rok, bogályok, isőtemények, gazdasági eazkftaök  atb. Mind 
hozzáértő •zakaseiüaéggel elrendezve. 

Manapság amikor annyit beszélőnk a azelleml pályák 
tnlteiháláséi<1 érdeklődéssel tekinthetőnk aa llyaa kiállításra, 
ahol sok olyan teh taágaak a nyomalt íadashetJOk fal,  amelv 
sejtett a aséksly háziipar, Székely Iparművé** jövőjét. N t 

nőnk reményének, lfjuaigunknak  eaermeateri kézflgyeaaége  Is 
megérdemli elismerésünket, buzdításunkat. A helyesen Irányi-
tott kézimunka nemoaak ügyességre szoktat, hanem az életre, 
valósig gyakorlati felfogására  la Oaztönüz. Eat a szép kiállí-
tást érdemes megnézni. Nemoaak városunk közönségének 
ajánljnk figyelmébe,  hanem helyeanek gondoljuk, hogy a szom-
szédos kézségek t nltól ls nézzék meg növendékeikkel együtt. 
Bizonyára az apró növendékeknek la feledhetetlen  élmény s 
talán hatásos buzdítás leaz a nagyobbak munkájának megtanul-
mányozáaa. (a. — o.) 

• • 
A kiállítás jullBS hó 2-lg bezárólag hétköznapokon d. u. 

4 7-|g, vasárnap és ünnepnapokon az egé'z nap folyamán 
megtekinthető. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara közleményei. 

A fo'yó  évi májas 22-lkl Monitorai Oflcialban 
megjelent 28634. ss. minissteri rendelet sserint a 274, 
277, 278. és 344 v&mtétel alatt saerep'.ő és Ipari célo-
kat szolgáló halzsirok, faggyak  és Állati sslradékok 
behozatala május 22 tői kezdddőleg mlnlBsteri enge-
délyhes van kötve, melyhez csatolandó az Uletó keres-
kedelmi és Iparkamara által kibocsátott és a román 
koDSu'átiu altal láttamozott származási bizonyitvány. 
Esen latéskedéa nem vonatkozik a májú? 22 ike elótt 
Romániába küldött fenti  cikkekre s Igy  nem szüksé-
geltetik behozatali engedély, amennyiben azok leg-
később folyó  év juniuo hó 10-éig érkeznek be az or-
aságba. Részletesebb felvilágosítások  a kamaránál sze-
rezhetők be. 

— A monkaligvl és kösngéssségttgyi minisztérium 
a folyó  évi május 13 án kelt 16029 ss. rendeletével, 
méjui 10-é'ól kpzdódóleg egy ujabb 8 hónapos hala-
dékot engedé'yes az ólom-szódavis fejeknek  alumí-
niumból készUlt fejekkel  való helyettesítésére. E en 
kedvezményt csnpán azon Bzódavlz gvártók élvezhetik, 
akik a folyó  év április 11-én kelt 3948. ss. rendelet 
értelmében már eddig is behelyettesítették a nem 
szabályos Üvegek 25°/o-át. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
őjeink busgóssga 

csendült fel  ez évben is a somlyói hagyományos huc- u 
alkalmával. Az imádságos lelkU székelység önkénteB 
ÖBBsaseregleBp, pok ezernyi, egyetérző RZÍV összedobba-
náia. Nem a korcsmai verekedéseket kellett meglátni 
és azt bizonyos rossz indulatu cálzatosaiffgal  feitáUlrl 
némely sajtóközleményekben, hanem ssékely népünk 
áhítató i lelkületét észre venni, ennek mélyreható meg-
nyilatkozásait megbecsülni illik minden tollforgatónak. 
Aki péntektől vasárnap délig a fáradtan,  fázósan, 
cyenge rnhában érkező bacBusoktöl állandóan ssufoit 
templomot látta, a megérkezés örömét, a Máriától való 
bncsuzás fájdalmát  érzékelni tudja, akit a hatalmas 
körmenet minden évben megnju'ó, de mindig ugyan-
olyan nagysanrUsége meg tud hatni, aa érzi, tudja, 
hogy a somlyói búcsújárás a hitéhez, nyelvéhez, ŐBÍ 
erényeihez ragaszkodó székelység legscebb megnyilat-
kozása. Nem Is fog  ea aoha elhalványulni, amíg él a 
somlyói Mária. 

— A III ifjúsági  daloaverseny elmarad. 
A Ramánlal M*gv>*r D iloBssövetség ezúton hozza tudo-
mására a nagyközönségnek, hogy a folyó  hó 11-re 
Segesvárra tervezett III. Ifjúsági  da'ojveratny s ae 
ezzel kapcsolatos Petőfi-ünncpeég  megrendezéEét a 
közoktatásügyi miniszter a vlzpgák közelsége mint), 
pedagógiai szempontból nem engedélyezte. FjjdalmsB, 
hogy a magyar középiskolai és teologial ifjuség  leikre 
kéBZÜlőd̂ sn és s szövetségnek eddig is meghozott 
anyagi áldozatai kárbavesetek. A szövetség a váltor-
hatatlanba azzal a reménységgel nyugszik bele. boty 
a következő tanévben erre alka'mas Időben as Ifjueâgi 
versenyt és a Petőfi  ünnepélyt akadálytalanul meg-
rendezheti. 

— A somlyói búosú a nehés gazdasági vluzo-
nyok a hűvös, esős Időjárás ellenére Is as évszázados 
szokásoknak megfelelően,  Igen sok embert vonzott 
hozzánk. A székelység, a moldvai katholikusok, BraeeA 
híveinek 360 tagú képviselete, a gylmeslek festői  coo-
porlja gyönyörű öBszbsngba olvadt öseze a napBÜtépes 
Időben lefolyt  hatalmas arányú körmenetben. Mindecüu 
n legteljesebb rend, népünk helyes öntönnel megéru tt 
önfegyelmesése.  Hogy konkolyhlntők Itt ls akadtak, 
gyűlölséget hjrdető Írások elszórásával, aa a mai fel-
fordult  Idők jele, de célját nem éli el ások között, 
akiket a somlyói kegytemp'omba lelkük fájdalma,  Mi-
vük sugallata hoaott 

— Viasíaltélték * klsajatltott területet a 
OBlkaientmiháljl kAablrtokosaágnak. A gylmeM 
csángók részére a saentmlhálvl közblrtokosaáí legelő-
jéből ujabban kisajátítottak 760 holdnyi területet A 
Bsentmlhálylak a kisajátítás ellen felebbeséBBel  éltek 
a cslkszeredtl járáabirósághos, mely most a területet 
nekik visaaaltélte én elrendelte ennek néhány napon 
belül való visszaadását. 

— Meghalt Salol Lajos. Sslni Lajos Iró, Szár-
hegyen agyhártyagyulladásban elhalt 42 éves korában. 
Egyike volt azon tehetségeknek, kik a ssékely nyelv-
járás és hámor Irodalmi értékét Idejében felismerték 
és ast a nagykösBnség uimiră kiaknázni 1B kezdtél. 
Sajnos, betegsége nagyobb munkik megiriaira nem 
adott neki Időt «• Így aa általa Mfedesett értékei 
Irodalmi kincset mások értékeltették. 

— Balaaat. Mithi JiaMf éa Siador Oynla fa-
munkások aa egyik Kvergyéneatmlklési «réafgvárban 
dolgostak. A traossmlaaió leert salját akarták feltenni, 
amely mindkettőjüket elkapta. A répéaa Idejében észre-

balesetet l^Utetta a j é n t , agy, 
mlBdkit m u k i a a k oaak a kar ja t W t t e L 
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— A oslkmegyel mezőgazdasági kamara 
mait ávl tevékenyzóge. A calkmegyel mezőgazda-
sági kamara évi közgyűlése folyó  ev május 29 én 
zajlott le. Ai évi jelentésből megtudjuk, hogy • 16 hó-
napoB költségvetési év megcsappant bevétele 1.204.176 
lej volt, amellyel Biemben 1.146.699 lel kladáa aiere-
pel. A kamara vezetősége gabona éa takarmány mag-
vak beszerzését 86.073 lejjel, gépvásárlásokat 8063 
lejjal, 800 darab gyümölcsfa  beszerzését 1.1264 lejjel, 
faj  baromfi  tojás beszerzőit 2292 lejjel támogatta, mlg 
apaállat beszerzésekre 222.960 lel kamatmentes kül-
caönt is 81816 lej sególyt folyósított.  Növénybeteg-
ségek éB élósdlek leküzdésére 16130 lejt, állatjárvá-
nyok megszüntetésére és IngyeneB védőoltásokra 
168 663 lelt, tenyészállatok osztályozására 22.483 lej, 
12 fedestetó  állomás fenntartására  28 608 lejt áldozott, 
mig folyóiratok  és szakmunkák, szakelőadások, vala-
mint két méhészeti és egy gyümölcstermelést tanfolyam 
céljaira összesen 140 463 lejt folyósított.  Ezen utóbbi 
összegben bennfoglaltatlk  a háztartási Iskolának nyúj-
tott Bsubvencló ls, nemkűlömben egy gazdasági aka-
démia, egy tejkezelési és két kertészeti Iskolát látogató 
növendék támogatása ls. Az állattenyésztési bélyegekből, 
nemklllönbea az adóssásalékból befolyt  összegek Ilyen 
formán  nagyréBst vlsszaadattak a közcé1 oknak, mert a 
technikai és kuiturcélokra fordlto'.t  764000 lel az össz-
kiadás. 670/o át teBil kl, mlg adminisztrációs és személyi 
kiadásokra, nemkülönben a Kamarák Uniójának és a 
PénzügylgBzgatóságnak fizetett  százalékok CBak 33 
százalékra rúgnak. A nagy érdeklódéB mellett elhang-
zott évi jelentést a közgyűlés tudomásul vette, hely-
benhagyta, az igazgatóságnak pedig a falmentvényt 
megadta. 

— Előadás  a vakokról.  Folyó  hó 11-óa dél-
után 4 órai kezdettel  a közbirtokosság  székházá-
ban igen erdeien előadásban  lesz része városunk 
közönségének.  Poltják  Károly  tanár, az Erdélyi 
Vakok  Egyesületének  igazgatója  „A testi vakság, 
mint isteni adomány"  oimen fart  előadást  ennek 
a súlyos testi csapásnak kellő  módon  való kikép-
zéséről  és az életben való értékesítéséről.  Miután 
ez erdélyi  vakok  egyesülete  semilyea állami támo-
gatásban nem részesül,  kérjük  közönségünket,  hogy 
minél számosabban megjelenjenek  és filléreikkel  e 
nagy munkát  végző  kultúrintézmény  fenntartásá-
hoz hozzájáruljanak.  Emellett  igen tanultágos  és 
érdekes  előadásban  lesz részük,  mellyel  ismeret-
körüket  is bővíthetik.  A támogatást  annál is inkább 
kérjük,  mivel az intézet  igazgatósága  vállalta  egy 
caikmegyi  vak leánykának  ingyenes kiképzését. 
IIH  tehát  a megye területén  ilyen van, ugy kérjük 
az illető  község  plébánosát,  hogy azt lapunkra  hi-
vatkozva  az Erdélyi  Vakok  Egyesülete,  Maros-
vásárhely  címre jelentse be. 

— P. Lukáoz M-tnavet missslója Ssentdo-
mokoaon. P. Lukács Minsvét f̂ rencrendi  atya mlsz-
sziós körútja alkalmával ellátogatott Cslkszectdomokoa 
községbe is. Lltogatásának külön érdekességet köl-
csönöz az, hogy felkereste  a község elöljáróságát és 
tisztességre, becstlleteB érdeknélkUII munkára buzdította 
óket Az Ilyen biztatás ma Bok helyen elkelne. 

— A gyergyóaifalvl  bombapör tárgyalása 
folyó  hó 21-én a srmmitőszék elé kerül. Dr. BarabáB 
JÍD03 védelmét a tárgyaláson Radu Olteaou brassói 
ügyvéd látja el, aki önként vállalkozott erre a szerepre, 
m«rt Barabás elítélésében birói tévedést lát. 

— AB Országos Magyar Part udvarhely-
megyei tagozata folyó  év junlua hó 19-én délelőtt 
11 órakor rendes köcgyÜlést tart, melyen beszámo'ót 
tartanak Dr. Balogh Artbur szenátor, Dr.Willer József 
éi Liár Ferenc képviselők is. Vendegeket aszomszé-
d<H megyékből szívesen lát az ottani párttagozat és a 
tastvértagozatok képvlse'óinek felszólalási  jogot biato-
Bit. Az odautazni szándékozók az elszállásolás végett 
részvételüket jelentBék be Dr. Hinleder Fels Ákos 
Ügyvezető alelnöknek. 

— A január 8 ikl nemzeti ünneppel kap-
cao'atosan a hadsereg tiszti és legénységi egységeinek 
31 napnál kisebb fegyelmi  vétségeit miniszteri rende-
lettel törölték. 

— Fehér Imre éa Fekete Róasl vendég-
szerepleae városunkban. K-dden. junluB hó 13-án 
Fekete Rózsi rendezésében és Fehér Imre felléptéve] 
a helyi műkedvelő gárda segitBégével színre kerül 
Jim és Jill, nagy táocoB operett 3 felvonásban.  A 
közönség figyelmét  ezúttal ls felhívjuk  az értékes elő-
adásra, amelynek legjobb reklámja Fekete Rózsi köz-
ismert rendezői késseége éB közönaégünk előtt annyira 
szimpatikus egyénisége. Saives támogatást kérttnk 
számukra ezúttal la. 

— Iskolalátogatások felekezeti  Iskoláink-
ban. A pünkösdi bucsu éa az azt követő bérmakSrut 
alkalmával a helybeli rém kath. főgimnáziumot  és 
elemi iBkoIát meglátogatta Zomora Dánlel püspök-
helyettes és Szélen Dénea egyházi főtanrelügyelő.  Mind-
két Iskolánál ngy a felszerelés,  mint a tanitás mene-
tében a legnagyobb rendet éa pontosságot találtak és 
legteljesebb megelégedésüknek adtak klfejesést 

— A kéregetfik  mind nagyobb Mámban 
Jelentkeinek. Mostanában Igen sürün keresik fel 
vidékünket idegen emberek, kik legtöbbször még magya-
rul sem tudva léteid és nem létező Iskolák, templo-
mok, tttz- vlzkározultak és még kl tudja milyen Isten-
csapás által nem értek számára kéregetnek, piszkos, 
rongyos, elévült Igazolványokat éa könyveket mutatva 
blionyltékul. A koldulásnak e módon űzött fajtáját 
már régan miniszteri rendelettel tiltották el, helyi 
hatóságaink mégis eagedélyeilk az Ilyen jöttmentek 
működését, ml által ktatafconk  molesatálását elő-
segítik. 

— Figyelmeztetés. Az uj konverziós törvény 
értelmében mindazok, kiknek bankadósaáguk van, mely 
konverzió alá esik, kötelesek folyó  hó 14-ig as illető 
pénzlntéiethei az érték megjelölése nélküli váltót le-
tenni, melynek ellenében kötelezvényeiket visssakapják. 
Mlndaro*, kik Junlus 14 lg a váltót le nem teszik, nem 
részeeü nek a konverzió kedvezményében. 

— Ünnepelt a falu.  Ünnepelt Zsögöd népe 
abból az alkalomból, hogy Zomora Dánlel püBpök-
helyettei és papi kísérete eljött a bérmálás Bsentsé-
gének kiosztására. A díszkapunál üdvözlő bessédekkel 
fogadták  a magas vendéget B Innen körmenetté ala-
kulva vonult fel  a falu  apraja, nagyja a templomba, 
ahol SBentmlae végeztével több, mint 86 gyermek és 
felnőttnek  osstotta kl a főpap  a bérmálás szentségét. 
Ennek befejeztével  a volt Miké kastélyban fogadta  a 
püspökhelyettea a különböző testületek üdvözlő kül-
döttségeit, ahonnan az Iskola termeibe vonult a kíséret 
az ünnepi bankettre, amelyen mintegy 70-en vettek 
részt. 

— A« adoklvetéi körüli méltánytalanságok 
mind sűrűbbek leBznek a megye területén. LázárfalvB 
község vágterületét Popescu ssentmártonl erdómérnök 
hivatalos bizonyítványa 48 ezer lejre értékeli. Az adó-
kivető bizottság a hivatalos bizonyítvány ellenére ls 
a végterület értéket 120 ezer lejben állapította meg. 
Ilyen s haBonló méltánytalanságok gyakran előfordul-
nak, amik as adókivetőblsottságok munkáját nem a 
legjobb színben tűntetik fel. 

— Feloszlatták a gyergyói jirast. A Dlml-
neataból vett értesüléseink szerint a belügyminipzter 
elrendelte a gyergvól járás feloszlatását.  Tetű Aurel dr. 
prefektus  Interveniált a bílűgymintszteriumban a fel-
oszlatás miatt, miután a gyergyói Járás olyan külön-
álló földrajzi  egységet kípsz a megye területében ÓB 
adminisztrálása éppen nagy terjedelménél fogva  olyan 
nehéz, boiv azt nem lehet egy járáshoz Bem hozzá 
csatolni. E etlegeB feloszlatás  esetén a vele megna-
gyobbított járás adminisztrációját annyira megnövelné, 
hogy egy külön járás fenntartása  Bem kerül többe. 

— Üres tanítói állások. A Dimineaţa értesü-
lése sserlnt Ciiikmegyében a következő üres tanítói ÓB 
óvónői állások vannak : Tanitói: Dánfalva,  Sztpviz, 
Ougber, Rikottyás, Gylmes-vám, Oylmesközéplok, Ma-
daras, Gyergyóremete, Szpotmárton, Uzvölgy, Gyergyó-
ujfalu,  Vacsárcsl, Vasláb. Ó 'ónől: Gyergyószentmlklós, 
Pálfalva,  Kászonfeltlz,  Csikszentmárton, Szentlmre, 
Somlyó, Vacsárcsl. 

— Sípos Sándor saárhegyi plébánost fel-
jelentették a mult évi aienátorválasstáaok 
miat t Mindenki előtt emlékezetes a mult évi községi 
tanácsok által választandó szenátorválaszlás rémes 
vasárnapja, amikor a békásUk terrorcBapata hatósági 
segédlettel megbuktatta a magyar párti jelöltei és egy 
napig rettegésben tartotta a várost. A katonai különít-
mény vezetője, Eftlmlu  kapitány annak Idején feljelen-
tette Blpos Sándor gyergyószárhegyl plébánost, aki állító-
lag azt kiabálta volna, hegy: tolvajok, z^ebmetszók, 
ellopják az Igazolványainkat. A lolyó hó 6 án megt<rlo't 
tárgyaláson sem a feljelentő,  sem a tanuk nem jelentek 
yeg s igy a tárgyalást juilus 30 ra halasztották. 

— Elkobozzak a fegyvereket.  A megye egész 
területéről garmadával szállítják a vadász és nem 
vadász fegyvereket  revolvereket és más hasonló véde-
kezési eszközöket a csíkszeredai csendőrszárny-parancB' 
nokságra és rendőrségre, ahol ellátják őket sorszám-
mal, tulajdonosaik címkéjével és elraktározzák őket. 
Ezek a fegyverelkobzások  hatóságilag történnek és 
azokkal szemben is érvényesítik óket, akiknek a csík-
szeredai prefektura  által kiállított szabályszerű fegyver-
viselési engedélyük van. Figyelmeztetjük az elkobzást 
végző közegeket, hogy a megye területén vannak olyan 
kétes egzisztenciájú egyének, akiknek más megyéből 
szerzett fegyverviselési  engedélyük van és nem lehet 
tudni azt sem, milyen uton jutottak hozzá. A rendeletet 
jó volna aaokkal szemben ls érvényesíteni. 

— EaküvA. Mezei Géza törvényszéki tisztviselő 
junlus hó 3áu tartotta esküvőjét Adamlcsa Margittal, 
Csiksseredában. 

— Ssövfitanfolyam,  a csíkszeredai felnőtt 
leányok Márta kongregációjának rendezésében 1933 évi 
junlus 22-től szeptember l-ig. — A szötótanfolyamot 
szakértő egyén vezeti kezdőknek és haladóknak. (Tan-
díj havonként 20 jelentkező esetéf  160 lej, 30 lelent-
kező esetén 100 lej). Minden három jelentkező gon-
doskodik egy szövőszékről. A különféle  minták meg-
tanulásához kevés anyag szükséges. Jelentkezni lehet 
a Vákár-üzletben. 

— Tornaünnepély. A csíkszeredai róm. kath. 
főgimnázium  ifjúsága  Junlus 16-én d. u. 4 órai kez-
dettel (csütörtökön, Űrnapján) rendezi évvég! torna-
ünnepélyét, amelyre a sportkedvelők figyelmét  ezúttal 
felhívja. 

— A Xantue-kápolnánál tervezett emlékünne-
pélyt a kedvezőtlen Időjárás miatt junlus hó 18-ára, 
vasárnapra halasztották. A tábori mise kezdete dél-
előtt 10 órakor. 

— Vlisgálat a Flore-ou-párt szervező tit-
kára ellen. Annak ld jén felhívtok  a megye Iakós 
ságának figyelmét  arra a maaalagolásra, melyet valami 
Jakab György nevü egyén a Florescu-féle  liberális 
párt réaaére való korteakedéaael megyénkben végen. 
Figyelmeztettük, hogy ne dűljenek be pézen vett kor* 
teaek demagógiájánál, mert az Ilyen egyénekre támi 
kodó moigalom sohasem vezethet Jóra. A csíkszeredai 
csendórssárny parancsnoksága már be la vezette a 
vizsgálatot Jakab György ellen, • különböző községek 
hm «Iktatott Tlwntlétel Blatt, 

— Eljegyzések. Bács György vasúti hivatalnok 
Galaczról 1933 évi Junlua hó 4-én tartotta eljegyzéaét 
Nagy Margittal, Caikaaeredáben. 

— Barcsai Lajos mészáros (Brassó) éa Dóczy 
Adám Rósslka (Csíkszereda) jegyesek. (Minden külön 
értesítés helyett). 

— Zenéa veosernye a oslksomlyól kegy-
templomban. A csíkszeredai római kathollkua főgim-
názium ének- és zenekara JunluB hó 18-án d. u. 6 órai 
kezdettel aenés vecaernyét ad a calkaomlyól kegy-
templomban. Ez alkalommal gimnáziumunk Ifjúsága 
ének- és zenekari művekkel, ének- és Instrumentális 
Bzólókkal szerepel. Az intézet ének- és senekara, amely 
városunk közönségének eddig ls legnagyobb elismeré-
sét érdemelte kl, ezúttal Is tudása legjavát nyújtja. 
HIsBBŰk, hogy a közönség fokozott  érdeklődése fogja 
kísérni ifjúságunknak  e szereplését. 

— Meghívó. A csíkszeredai Oltáregylet éa szo-
ciális misszió évi rendes közgyűlését junlus hó 26-én 
vasárnap d. u. 4 órakor tartja a Kaszinó nagytermében, 
melyre az egyletek tagjait és az érdeklődőket tiszte-
lettel meghívja az elnökség. 

— Véres bloskáaás Caikaientslmonban. 
Pünkösd másodnapján a szentslmonllncze-féle  korcsmá-
ban iddogáltak a község Jobb gasdái. Egyik asztaltár-
saság összeszólalkozott a szomszéd asztalnál ülő Boga 
Jánossal, akit Szép Ignác gasda összeszidott. Boga 
neki akart menni, de közéjük állott Szép komája HoUó 
Dénes és szétválasztotta őket. Boga has áment éa a 
többlek is később hasafelé  tartottak, amikor összetalál-
koztak egy csoport emberrel, akiket Boga vezetett 
A fenyegető  csoportot látva szétszaladtak, csak Holló 
és öccse maradt ott, akik egy közeli házból fejesét 
és karót szereztek, hogy kellőképpen tudjanak véde-
kezni. Erre azonban nem került sor, mert a részeg 
társaság neki esett Hollónak és összeszurkálták. Hollót 
beszállították a csíkszeredai kórházba, ahol 10 kés-
Bzurást állapítottak meg rajta. 

— Székely népviseleti színezett képeket adott 
ki a „Székelység" szerkesztősége Székelyudvarhelyen 
H*áz Rezső, a székely néprajz legjobb ismerője és 
művészi rajzolójának eredeti mintái után. Egy sorosat 
8 darabból áll a a legfontosabb  B eddig megmenthető 
típusokat tartalmazza. Egyenként levelezőlapok alak-
jában színezve 6 lej (sorozat 36 lej), de Bzlnezetlen 
3 lej (egy Borosat 20 lej). Egy ssineB tábla mind a 
8 képpel színezve 36 lej, szinezetlen 20 lej. Sok sab-
lonos képeink köst nem volna szabad hiányoznia ezek-
nek a képeknek. — Városunkban kapható a Vákár-
könyvkereskedésben. 

— Hirdetmény. A szoclállsbiztosltásl egyesített 
törvényről szóló előző közleményeinkre való hivatko-
zással újból értesítjük az érdekelteket, hogy a folyó 
évi junius hó 1-től kezdve, betegség, szülés, elhalálo-
zás, baleset és aggkor ellen biztosításra kötéléivé 
vannak mindazon alkalmazottakon kívül, kik a régi 
ssociálbiztoBltáBl törvény Bzerlnt kötelezve voltak, — 
tekintet nélkül a keresetre — minden ipari munkaadó 
és elismert jogi személlyel bíró munkás szakszerveze-
tek tisztviselői, kik munkakamarai testületekben válass-
tól jogosultsággal bírnak; azok a munkaadók ls, kik 
otthon önállóan, vagy segítséggel dolgoznak, kik egy 
vagy több munkaadó részére dolgoznak (otthoni mun-
kások), úgyszintén azok Is, akik Baját számlájukra dol-
goznak a megrendelők lakásán, vagyis filggetlen  alkal-
mazottak. A fizetéses  alkalmazottak, kiknek keresetük 
havonkint 6000 leit meghalad, blztOBltáBra nem kötele-
zettek. Az eddig használatban volt aggkorl bélyegek 
folyó  évi junlus hó 6 étól kezdve érvényüket veszítik 

az uj könyvecskékben a lük hét rovatában uj ti-
puau bélyegek illesatendők be. Ezek a bélyegek a 
Casa de A3igurarl Soclale-nál a kirendeltségeknél nem-
különben a pénztári végrehajtóknál szerezhetők be. 
Azok, kiknek birtokában régi bélyegek vannak, ugy a 
Casa de Asigurări Sociale-nál, mint a kirendeltségek-
nél becserélhetik. A kihágások elkerülése végett a 
munkaadók felhívatnak,  hogy ugy a Casa de ABlgurari 
Sociale, mint a kirendeltségeknél, vagy a körzeti végre-
hajtóknál jelentkezzenek a könyvecskék és bélyegek 
beszerezhetéBe és a szükséges útbaigazítások megadáaa 
végett, annyival Is inkább, mert junlus elsejével ngy a 
fizetési  osztályok, mint a segélyeaések változtak. 

AB lgaagatóaág. 
— Öngyilkosság. Demeter Baláaa 73 éves 

gyimeBfelsóloki  gazda féllábát  régebben egy baleset 
következtében elvesstette. A munkaképtelenség nyo-
morúsága és a rossz táplálkozás miatti gyomorbaja 
annyira elkeserítették, hogy felakasstotta  magát. 

— Letartóstatták Báduly Lajoa oslkssent-
györgyi jegyzőt Ráduly Lajos csikszentgyörgyi Jegyző 
ellen a közbirtokosság vezetősége éa magánosok fel-
jelentése alapján hetek óta folyik  a vizsgálat aoroaatoa 
visszaélések miatt. A két héttel eaelőtt felfüggesztett 
jegyző elleni ujabb feljelentések  kivizsgálására klaaállott 
Dr. György Gábor pénzügylgazgató, Benkea Béni me-
gyei fősaámvevő  éB Hamaea főszolgabíró,  akik meg-
állapították, hogy aa állami és községi adópénzekből 
nyugták, pénstárnapló és könyvek meghamisítása utján 
nagy összegeket sikkasztott el. A magánosoktól Inkaas-
aiált éa elslkkasatott pénzeket, valamint a hadiözve-
gyek és árvák, rokkantak, nyngdljalt felsaedte.  A meg-
állapítás ntán a bizottság elrendelte a könyvek lefog-
lalását és Ráduly letartóstatását 

— A Hémetoruág falé  Irányuló marha-
exportban megegyezés jött létre, mely sserlnt Ro-
mánia havonta 2000 darab nagy szarvasmarhát Beál-
líthat Németországba. A szállítások nemsokára keadetü-
ket veszik. — Ugyancsak moat Jött létre megegyezés 
Ausztriával la Bertéeszállításra vonatkozólag. A meg-
agyesés értelmében Ausztria havonta 660 drb. Mrtéat 
vásárol Romániától. 
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— Agyonütött* aa összeomlott kunyhó, 
Rostás János csikszeatgyörgyi cigány a kunyhóját 
Javítgatta. Eienkösben megomlott as épBlet és sseren-
csétlen gazdáját agyonütötte. 

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

Fertí i í betegség • tynktlfnsz  is. Kóiokozija a baolllna 
galllnorom. A beteg tyúkok T&ltdékakkil, ürülékükkel ter-

tesztik a ragUyt • a velük érlntknd, együtt leví egAaieigese-
;et la megbetegítik. Különösen azokban az ndvarokban szedi 

e betegség »i Űdozatalt, ahol nem etető edényekből etetnek, 
hanem az eleiéget a foldie,  az ólok szennyes padlójára, vagy 
más, hasonlóan piszkos he'yekre szórják le. — így etetni a 
baromfiakat  nagyon helytelen szokás, mert az élelem Ssszeke-
veredik, porral, sárial, piszokkal, mlndenléle tisztátalan, pené-
szes anyaggal, melyek a betegség fertőid  oslrált, kórokozó t 
rejtik magákban. A tisztátalan, állott. Iszapos, posványos a 
különösen trágyalével és egyéb rothadó anyaggal szennyezett 
Ivóvizek la veszedelmes ragályterjaaxtik. 

A tlfoszbeteg  állat szomora, nem eszik, azonban sok 
vizet Iszik, mert lázas. Tollát felborzolja,  azárnya't leereszti s 
fejét  tollal kfizé  dugva egy helyben gnbbaszt. A taraj és 411-
lrbernyegek elszlntelenednek, sáppadtak lesznek. Az ürülék 
zBldes, vagy sárgás szinti és kegyetlenU bddfla. 

A bonoolás lényeges ţdnetet nem ad. Az Izom közötti 
kötőszövet beszűrődött. A máj megnagyobbodott, sötétbarna, 
bronz szlnQ. A máj felületét  szürkés foltok  tarkázzák. £ szür-
kés foltokat  megtaláljuk a beszűrődött, megdnzralt lépen ls 
és e foltokat  nem szabad Összetéveszteni a hasonló szlnü, 
azonban máa fertőző,  baromttbetegségekre jellemző göbökkel. 
A vesék ls megnagyobbodottak, sötétbarna színűek. 

A tyoktlfnsz  tüneteiben hasonlít a fehér  hasmenéshez 
és a baromfikolerához  ls. A kolera gyorsan szokott végezni a 
beteggel, a tlfoszbeteg  10—11 mp alatt pusztai el. 

A tyoktlfnsz  ha salyosibb mérveket ölt, átragad a fiatal 
réoékre ls, ebb n az esetben a rnoák todőgyoladásban hali-
nak el. 

A tífuszban  beteg tyokok éppen ugy megfertőzhetik  a 
tojásokat, mint a fehér  hajmenésben szenvedők a a fe  tözöit 
tojások a kotlái ás és oslrkeköltés alkalmával szintén ugyan-
olyan eredményt adnak, mint a fehér  hasmenéssel fertőzöttek. 
A tlfoszbetegséggel  ls lehet a tyokok petefészke,  tojásvezetéke 
és kloákája fertőződve  agy, hogy a tyokok egészségeseknek 
látszanak. 

A két betegséget azért tárgyaltam egymásntán és elég 
részletesen, hogy a leküzdésükre vonatkozó óvintézkedéseket 
a az óvintézkedések végrehajtását, mindenki megérthesse, 
megértvén, kellő blztonsigg.l alkalmazza ls. 

Cslkvármegyében a tyúkféléket,  továbbá a ludakat és 
kaosákat járványosán, rendszerint a baromfikolera  pusztítja. 

A kolera heveny, lázas megbetegedés. Kiég gyakran 1, 
2, 3 nap alatt végez az áTománnyal. Egyűl egyedek kivétele-
sen 10—12—14 nap g, esetleg több hétig ls elkinlódhatnik, 
mlg elpusztulnak. A betegség kimenetele nagyon kedvezőtlen. 
19l0-ben Báos-Bodrogvármegyében majdnem az egész baromfi-
állomány elpuBztolt kolerában. A oslkl gazda a hirtelen tör-
ténő elhullás miatt, bosszúból okozott, zá«zpamérgezésnek 
hlBZl a baromfikorellás  veszteségeket. Ha nem gondol bosszú, a, 
ha nem gyarakszlk zászpamérgezésre, akkor elhallgatja, eltit-
kolja, sőt tagadja a betegség fellépését.  A hullákat széthányja 
kertek alá, utak sán alba, patakokba, mezőkre, vagy a olgá-
nyokaak adja. Aki elföldeli,  az a belsősége területén, vagy a 
mezőkön 1—2 ásónyom mélyre ássa el, rádobván a hullára 
egy-két lapát földet  és nyugodtan megy haza, mint kl a dol-
gát jól végezte. Az állategészségügyi törvény 40. szigorúan 
tiltja állatihal.áknak más helyen; való ellöldeléaét, minta 
dögtéren, mely tér erre a oélra, hivatalosan van kijelölve. 

Ne tekintsük most a törvény su'yos büntatését, hanem 
nézzük azt, vájjon a székely tadja-e, hogy voltakép hányféle 
állati betegségnek késilti elő az útját, veti meg az ágyát, 
m<kor Ily könnyelműen, Ily felületesen  Intézi el a baromfiak 
tömeges elhullását és az elhullottaknak eltakarítását, meg-
semmisítését 71 

Abba a betegségosoportba, ahova a baromfikolera  tarto-
zik, tartoznak még a sertésvész, a blvalyvése, a juhok és a 
szarvasmaihák vérömléses semptlkemlája, a nyulak septikcml-
ája, az újszülöttek geny és evvérüsége és a borjuk fertőző 
tűdó-mellhártya gynladása. 

Ezek a betegségek, kivéve a borjak fertőző  és mnll-
hártyegyalladását, mind-mind fellépnek  szórványosan hol 
egyik, hol a másik faluban  a megye területén tavasszal, mikor 
a hóolvadás megindal és őszig, a terekedéslg, hol Itt, hol ott 
pusztulnak az áUatok mlattnk. 

Nem kell eldobálni, sem pedig a olgányoknak nem kell 
odaadni az eldög'ött baromfiakat,  hanem vagy el kell azokat 
földelni  a dögtereken a törvény által elöl t mélységbe és a 
dögterek kerítéseinek jó karbaD tartásáról gondoskodni kell, 
vagy pedig otthon megfelelő  ká'yhákban el kell égetni telje-
sen, hogy a,bennük levő fertőzd  osliák, baktorlumok Idejében 
megsemmisüljenek. Baromfikolerában  elpusztult 1 — 2 baromfi-
holla meggondolatlanul eldobva, vagy olgáuynak adva, vagy 
pedig osak 1 — 2 ásónyomra temetve el. elpusztíthatja a fala 
sertésállományát Ha a vész megerősödik, átterjedhet a szom-
szédos községekbe ls s éveken át fogja  tizedelni a sertés és 
baromfiállományokat. 

A olgányok az állati hullákat éjjel a patakok vizébe 
rakják a ott áztatják, hogy a friss,  hideg, folyóvíz  a kellemet-
len hullaszagot kiszívja, a husbóL Az Ilyen patakok vizéből 
másnap Iszik a mezőkön, réteken, erdőkben do'gozó munkás, 
földmlves  ember, megitatja az állatját ls. Rövid Idd tnolva, 
vag; neki lesz hasoslkarása s azt hiszi, hogy melegen Ivott, 
vagy az állatja szédül meg, es k össze s felfúvódva  nemsokára 
elpaaztal. Ilyen patakokból Isznak a deleld szarvasmarha és 
seitésoaordák. juhsergek. Ilyen patakokban fürödnek  a gyer-
mekek, sdt néha napján a felnőttek  ls. 

Ugyebár Indokolt, hogy ne adja senki oda a olgánynak 
az eldöglött állatot, legyen az bvcmti, vagy máB állati holla. 

A sertéseknek természetűk, hogy felkeressék,  kitárják 
éa felfalják,  megegyék a döglött állatokat. Sertéseken klvOl 
felkeresik  a dögöket még a kutyák, farkasok  rókák, patkányok, 
egerek, varjak, hol'ók, szarkák, baglyok, sasok, bogarak, legyek, 
atb., stb„ melyek a hullák elfogyasztásával  magukba szedik a 
baktériumokat la. A felveti  ragályanyagokat torább viszik 
távolabbi vidékekre ls és Igy fertőzik  a talajt, a batárokat, 
erdőket, mezőket, legelőket, községeket egyaránt, ahol járnak, 
•hol meg'ordulnak. A feitdzött  területekről a ragályanyagot 
felszedik  az rgészaégea szarvasmarhák, juhok, aertések, nyulak, 
baromflhk  és igy megbetegedvén, elhullnak. 

A baromflkolera  betegség részletes tüneteit nem Irom 
le, mert az a tulajdonsága, hogy a házi szárnyasok minden 
fajtájára,  kivétel nélkül, Igen ragálvos s a fertőzött  állatoknak 
gyors elhullása, tömeges elpuaxtoiása annyira Jellemző, hogy 
> tenyésztőknek máa tüneteket la Ismerni nem szüksége* A 
baromfikolerához  tünetekben és a betegség kedvezőtlen lefolyá-
sában nagyon hasonló a tyukpeatls, melyről bővebbet a JOvő 

' n a n . Baka, fóállatorvoa. 

n y í l t t é r . * ) 
NádaBdl Nesaveda Béla jelenleg cslkmenaságl 

jegyző, akinek Csíkban közismert közéleti és magán-
tevékenységével, mint a Brassói Inpok és Népújság 
csikl tudósítója, a közhangulat nyomására, hlvataloB 
megállapítások alapján, kötelességszerűen foglalkoztam, 
a Csíki Néplap legutóbbi számában ellenem elhelyezett 
exlsztenciámra Irányuló rágalmazó förmedvényét,  a 
sajtópert folyamatba  tettem. Ferenot  Gyárfás. 

•) E rovat alatt költöttekért nem vállal felelje-
sAcet a Szerk. éa Kiadó. 

K Ü K Ü L L Ő I M É N T I B O R 
llterenkinti ára házhoz 
a legolcsóbb £ 2 l g j 
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Utazó koffert  keresek megvételre. 
Clm as Európa szállóban. 

Fürdőző vendégek figyelmébe!!! 
Osikmegyében, Gyimes-
középlok feny  veseiközött 
1933 évi junius hó 11-én 

N Y Í L I K M E G A -+e 

SÖTÉTPATAK-GYÓGYFÜRDŐ, 
melynek osodaletos gyógy hatása 
a környékbeli lakósok e'őlt ember-
emlékezet óta iBmeret'B volt; a leg-
újabban tudományos nlrpon mrg 
ejtett vizsgálat pzcrlnt a víz ezrn 
tulajdonságát szerencsés vrgyi 
összetételeknek (kén,  liihium, 
vas, magnézium, stb) éa radio-
aktivitásának  köszönheti. 
SiAmtsbn h^gságeknél, úgymint: 

rheuma, érelmeszesedés, vese-, 
mej-, holypg , gyomorbaj, szem 
fájás,  női betegség stb. bevált 

Ezek után vize a világhírű kül-
földi  fürdők1»el  egy sorba állítható. 

Taljusen porm»ntt'S I Riyhe éRbnjlat I 
E'sőiYDdti pcnp'ol Szolid Arak I 

Tisz ta szobák igán elóojös árak m llett. 
Meleg kádfürdő  L*j 20 — 
HldegfUrdó  . . L«j 5.— 

Vasúti  állomás: 
A gaiacz—nndifxlvi  (Petru líaree) fó^ooslon, 
Oylm ŝliözi'p'ok (Lunca da-mijloc) és Oyim 'B-
fultőlok  (Pilt'nir) ailomiifoV  közti T a r c a u 
nevezetű megálló, írlnteffy  16—20 perc zyalog-
járásnylra a fürdőtől,  minden vonathoz kocMjirat 

Levélbeli megkere*é*eVre készség-
gel szolgál bővebb felvilágosítással 

A FÜRDŐKEZELŐSÉG 
Lunca - de - mijloc (Gyimesközépol > 

judeţul Cluc. s -s 

Külföldi  egyetemet végzett fiatal  nyelv taDár 
speciális módszerrel, elegendő jelentkező esetén 

3 hónapos nyelv-tanfolyamot 
tartana, junius 15-iki kezdette l , angol, 
francia,  német éa olasz nyelveken. 
Havi tandíj 150—300 Írj a jelentkezők száma 
szerint. J jlentkezőket elfogad  a Vákár üzlet. 

A Közönség figyelmébe 

i 
i 

i 
i 

Nr. 480 
8 Iunie 1933. 

Publicaţiune. 
La Gimnaziul „Pelru-Rareş" din Miercurea-

Ciuc se primesc? înscrieri în cl. I. până la 
20 Iunie a. c. inclusiv. 

Examenul de admitere se va ţine în ziua 
de 22 Iunie 1933. 

Se primesc înscrieri şi la secţia maghiară. 
Director, 

Sp. Tudor. 

I 

28 éviit voltam a csíkszeredai 
.GANZu-vlllamoB8ági cég 

FŐSZERELŐJE, 
hű és buzgó szolgálataimért leépí-
tettek s moBt Ciiksseredában 

ÖNÁLLÓSÍTOTTAM MAGAM. 
Elvállalok raiüden e szakmába vágó 
elektromos mnnkakat, 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 + 
csengőket, erőátviteli szerele-
sokét a iegjutáotosabb árak mellett. 
Az áltrtl'im végeztetett munkálato-
kért szavatosságot vállalok 

Hz íves pártfogást  kér: 

Paulovits Antal villanyszerelő, 
Gimnánium uooa 100. sasm. 
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No. 17-1933 

Árlejtési hirdetmény. 
A í A ' - m ^ T i állftmi  i-tkola tpületPD k 2 tanti" 

rcmmel való kibóvitéBére fol\ó  évi aujţmztus hó 10 en 
d. o. 10 órára árlejttst hird. t, a Ps&icvitell törvény 
70—83. cikkei «H-a'tnuzáfával  az iskolaszék. 

Az ári J CH lepecs 'telt ÓB lobélvegyett zárt aján'n-
tokkal törtíoik, melyekkel együtt 6°/o ideiglenes óvpilct 
molléklecdő. 

Feltételek az állami Iskola Igazgatóságánál meg-
telvlalhatök. 

Arrnnsenl—CsikmenaB^g, 1933 évi május hó 30. 
Molnár Imre, Szőke Ágostin, 

eluök. secretar. 

5 MODELL KAIJAPOK S 
W tla sáponként nj formák  olozó S 
^ árban, xn.«c"t*lcla.£h.*tófe  ^ 
¥ V R N C Z R L T A N Á R N É N Á L M 
¥ 
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Ugyanott készülnek mlnden-
nemfi  női kalapok elzőrendű 
anyag hoaiáadásával. Katafek 
UtataklMsn a legrövidebb Idő alatt. 

Oslkzfereda,  I. O. Bratlann (Olmná-
zium)-uooa 111. ei., a Sörház kőielében 

M ^ ^ ^ ^ j M W B M U M U W M t j i J t W 

Hirdetmény. 
Az érdeklődők ludomáaára hozzuk, hogy a 

Soc etate Anon. Forestiera Uoioi bukar^ati clg 
gyimos tarhava^l fllrószüzeménoZ  beszüntetése 
fo'ytái,  nevmitt Uzamaak teljes berendezés* 
él aanak esetleg egves objektumul is u. m. 
gyárépületek,  laképületek,  gőzgépek,  moto-
rok,  kazánberendezés,  fagyapot  gépek,  gat-
terek,  körfűrészek,  esztergapadok,  gyalu-
padok,,  fúrógépek,  kfisiörütógépek,  bolinder, 
valamint egyéb szakberendezések  és tár-
gyak  eladásra  hozatnak. 

Ezen célból egy a vállalat tisztviselőiből 
kiküldött bizottság foeja  as árverést 1938 évi 
Junius hó ae és 27 en, a vállalat gyimes-
tarhavasi irodahelyiségeiben délelőtt 10 órai 
kezdettel, megtartani. 

Közelebbi eladási feltételek,  valamint a 
ssUkségeB Információk  Írásbeli uton ls besze-
rezhetők. Ugyancsak megtekinthetik as érdek-
lődők a berendezéseket stb., bármikor az Uzem-
vezeiőnég hozzájárulásával. 1-2 

Ghlmes, 1988 évi Junlua hó 5 ón. 
Soc. Anon. Forestieri Union In Bucureşti 

Administraţia Fabrice! Qhlmeş. 

Yttfe  h HnnMwalilttM, 




