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Megjelenik minden vasár»>p 

Húsvét. 
Az ószövetség hivő embere iiBgy hálával tarto-

zott az Úristennek, hogv Fáraó rabszolgaságából cso-
dálatos módon kiszabadította. Mir dig eszébe jutott a 
savanyu sors, majd a negyven éves pusztai vándorlás, 
a manna, a fürj  a viz, amit I tten adott n»kik. Ezért 
adtak hálát, modtak forró  köazönetc-t, eiról emiékeztek 
meg as ók huavétjukon. 

Azonban az ember Imás rabszo'güság igáj >t is 
húzta, nen-rC'ak a tcete, de a leike ia bilincsekben 
sorvadt. Fáraó nbszo'gaBágánál kinoanbb, keecrlibt 
vo't az Ördög r^bszo'gasága. Az ó-szövetségi erebfrt 
a b'tránv v'-re szabadította ki. mert ezzel kellett BZ 
ajtófélfát  inagknnn', bogy az öldiklő Angyal kikerülje. 
Az uj szövetségben nem volt elég a bárány vér, nem 
teljesítette a szabaditó szerepet az Aggyal, azért J->ZUB 
Krisztus, a mennyei Atya egyszülött Fia. az 6 Angyala 
jött le, Ő lett a Szabadító és M-gválió még pedig 
sí ját szent vérével mentette meg a lelket az Ördög 
rabságából. íme az I-tsn Báránya, ki elveazi a világ 
biiiMt. Igy a keresztény húsvét sokkal fenségesebb, 
dicsőbb lett, Isten adott neki k«retet, tartalmat, értéket. 

Azóta minden keresztény lélek évrnkint hálár 
sz-ret«ttel emlékszik m°g J zus e nagy jótéteményé-
ről Nigyvsn napolt böjttel készül rá, csak akkor vett 
magához a régibb, jobb Idők embere hus-elede't, innen 
a patinás, aktuá'is magyar elnevezés ia: tus vét hu« 
vétele. 

Ennek idestova 1901 esztendeje. Köz. l két ezred-
éve ann^k, hogv az Üdvözítő Ujitt a mohait. hogy 
várea áldozatával kiszabadítsa a leik' ket az ö dög rab-
szolgaságából. 

A nnl modern kor, a XX. század embere még 
mindig bilincsekben görnyed. T"ste a materializmus, 
az anyagiassá? igáját húzza, lelke vagv a ap r'tizmu", 
vagy a nihilizmus bi'irceit csörteti. e'm je a kommu-
nirmuisal kacérkodik. Nagy pusztaság lett az élete, 
sivárrá vált a lelke, szelleme, teste Idegroncs. Pedig 
a tesí-r u'.iu-z divik divatban. kozmetikában. eiotiká-
han s konyhaművészetben. Fogy a hus, a sok konzerv, 
ioyencaég... a ma embere nem akar böjtölni, marától 
semmit meetagadnl, lemondani, Igényt lefokorni.  Ezért 
r'nca húsvétja, feltámadása.  ie»z életöröme. O'vosokat 
hívnak, ankétot tartanak Q nfben,  PAriaban. Moszkvá-
ban... de segíteni nem tudnak. A lelket állitsá'ok ta'pr» 
s« emberben, verjetek lelket belé. Nem balt meg, ĉ afc 
aluaz'k. keltaéfk  feli  Ide c'ak eiry orvossá? kell: 
vinaz<t Kri»BtDsho7, ki bójtö'ni, lemondani, önfeevel-
m»zni megtanít. Ni » t«st. de a lélek kultusz kezdőd-
jék hogv húsvétkor először az Isten 6irányának a 
teste legyen nekünk a hus vétele. 

Jir Krisztus, vált=d meg még egyszer a világot, 
tanítsd meg az embereket Istenben hinni, remélni, 
(")! szeretni, szépen élni, ne kelljen szomorúan ballagnia 
az élet hosszú pusztájában. hadd legyen örömünnep a 
fö'dön:  dicsőség Istennek s héke a slra'omvö'ry bua 
lakóinak. Támsard fel  a lelkeket a hlin halálábó', 
bogy szivböl énekelje a boldog alleluját I 

Kegyelemtelje", lélekörvendetea. kellemes húsvéti 
üunepeket kívánunk mindenkinek. É jen Jézus szi-
veinkben 1 

P. Réthy Apollinér. 

A csiti maoar képviselők közleményei. 
Gyárfás  Elemár szonátor ÓB Pál Gibor képviselő 

az alábbiak Bzíves közlését kérik: 
Az elbocsájtott vasutasok ügye. 
A román nyelv nem tudása elmén nlbccsájtoit 

vasúti alkalmazottak ügyében as Országo- Magyar Part 
elnöke, G'. Bethlen György köibenjárt Franatovicl 
mlníazteraél, aki az elbocsátások miatt előtárt panaszra 
azt a választ adta, hogy azon alkalmazottaknak el-
bocsátását nem tudja megváltoztatni, akik a nyelvvizs-
gán 3 as médiánál rosszabb oaztá'ysatot kaptak. Gróf 
Bethlen mlodent elkövetett a minlBter állásfoglalásának 
megváltoztatására, aki végül azt a kijelentést tette, 
bogy as ösBzes elbocsátások száma nem fogja  túlha-
ladni a 130 at. A miniszter ezen válaBza után a kép-
viselőházban tárta elő as elbocsátásokkal okozott jog-
talanságokat. 

As elbocaátott vasúti alkalmazottak az erről Bzóló 
hivatalos értesítés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül nyújtsanak be contenclós panaszt a kir. Táblá-
hoz és abban hivatkozzanak a vaautafok  szolgálati 
szabályzatáról szóló mult évi törvény ama rendelke-
zésére, hogy elbocsátás betegség esetében az orvoal 
bizottság, más esetekben pedig a fegyelmi  bizottság 
véleménye alapján eszközölhető s bármelyik esetben 
a nyugdíjjogosultság elismerése mellett. 

M «reuta C. F. R vezérigazgatóval ez ügyben 
ra^g n*m tudtunk beszélni, d j nála ia közbenjárunk 
az elbocsátások ügyében. 

A Magánjavak. 
A „Ciiki Magánjavai' ügyében Gyárfás  Elemér 

'zenátor ra Wi Ier J zs f  képviselő iaflWtelieo  kihall-
gatáson jelenü k m g Tiu-retcu m|niez;ereJnöknel, kit 
arra kértek fcl,  hogy miudan kestdolem neiküi míg 
ebben az ü'ésszakbaa terjesztesse be a parlamenthez 
a törvényjavaslatot a N pazövetaeg 1932 évi sz« pt. 
havi dintés^n'k vegreb<jiá-<áró. A miniszterelnök 
határozott ig^rdtst tett arra, hogy a törvényjavaslatot 
még ebbea az ülésszakban mug fogja  szavaztatni és 
annak szövegébe előzetes betekintést engednek azon 
képvlsalőkneL', kik ebben az ügyben a nemzutközi 
fórum  elé panaszt terjesztettek. 

Gyáf'S  Elemér e jári a külügyminisztériumban 
is aürgites végett, ahol azt a vá'a^zt adták, hogy a 
idryenjjivaslat kéBzon van, ahhoz már megszerezték 
a közoktatásügyi és földművelésügyi  minisztériumok 
vélem )nyez^Bét, cink a pénzügyminisztériumtól várják 
ugyanazt, fi  közlés folytán  Slavescu pénzügyminisztert 
kereste fel,  aki Baját magának tartotta fenn  a véle-
ményezést a kü ügyminis^tírium m?gkeroséBére. A 
pénzügyminiszter azt a kijelentést tette, hogy a par-
iimeatben tárgyaláB alatt álló pénzügyi törvén)javae-
l »to'.ra való tekintettel a vélsm^nyo kidolgozása rövid 
Id ig hilasztá't szenved, d j legkéaő^b ápril. 15 igazi 
megküldi a kü ügymiaiaBtr-riumaak, ami a törvény-
javaslatnak a p»rbm=mt eh: való terjesztését azonaal 
lehetővé teszi. E törvénnyel a volt alkalmazottak 
nyugdíjigénye is randezest.fo;  nyerni. 

Arról is tudomást szereztünk, hogy a Cdiki Magán-
javak részére vis^zaadáB tárgyát képező erdőkben 
üiább erdőkitermelést akarnak az erdészeti hatóságok 
végezni. Ennek m"gakad?V} ozása érdekeben Gyárfás 
Eiemér beadvánnyal fordult  a klilügj minisztériumhoz, 
amely a beudvrny alapján nzonnal átírt a föidmivelés-
ligyi minisztériumhoz » "iőkitermr lés megkezdése 
eilen mindaddig, anüg a visszaadandó vagyon átadása 
megtörténhetik. 

Az állampolgárságról. 
Az 1932 évi állampolgársági törvény az állam-

polgársági listákba vnló felvétel  céljából a jelentke-
zésekre végső batáridőül 1933 év ezepttmbtr 1. uapját 
tűzte M. H rinpi u on löbbazör adtunk flgyelmeztetjse-
ket miodezok szamára, akik az 1924 évi öSfZriráaból 
kimaradtak, hogy a j dent'tezést ne mulasszák el, mert 
különben n> m lehet eegiteni ügyükön. Ennek dacára 
többen vannak olyanok, akik ama kötelezettségnek 
nem tettek eleget és most levelekben kérik tőlünk a 
közbenjárótokat az utólagos jelentkezés elfogadása 
érdakében. Minden erre irányuló törekvés azonban 
már hiábava ó. Akis a jelentkezéseket elmulasztották, 
azok moet már csak uţy kérelmezhetik az állampol-
gárságot, mintha kü földiek  volnának, amaly a jelen-
legi törvény azerint c^ak 10 é' i várakozási idő után 
nyerhető el. Aki erre iránvuló kérést ad be, annak 
nyilatkoznia kell arról, hogy lemond minden más állam-
polgárságról éB ezzel hontalannak minősíti mi gát s 
mégis a 10 év letelte előtt bármikor kiutasíthatják az 
országból még akkor IB, ha tartózkodási engedélyt 
kapott. Ez az eljárás az állarrpo'gárság megszerzésére 
(laturalízarr) súlyos kiadásokkal is jár. 

Függőben tartják az osztálymérnökség 
áthelyezéset. 

A csíkszeredai o <ztálymérnökség áthelyezése ellen 
Gyárfás  Elemér Mereuta C. F. R vezérigazgatónál 
közbenjárt a mult héten és ismertette azon ajánlatot, 
amelyet Caikmegye állandó választmánya a hivatal 
ingyenes e helyezésére nézve tett. A vezérigazgató 
kijelentette, hogy a rendelkezést nem változtathatja 
meg, mert a Midifalva—Gyimes  közötti vasútvonal 
már nem tartozik az osztálymérnökség alá éB térképen 
Igazolta, hogy as osztálymérnökség jelenleg az Blája 
tartozó vasúti vonalréss szélén fekszik,  tekintettel arra, 
hogy most a Madéfalva—Brassó  és Brassó— Bereck 
vonalak tartozzak oda. Ezért egyelőre csak azt ígérte, 
hogy a határozat végrehajtását függőben  tartja mind-
addig, mig az áthelyezéssel érdekelt családok családi 
és anyagi vissonyai rendezést nyernek. 

Törölt iskolai büntetések. 
A közoktatásügyi mlniaztetlnm a káazon-impéri 

róm. kath. Iskolánál a gyermekek Iskolamulaaztása 
miatt megbírságolt szülők közül 61 szülőnek bírságát 
törülte. György Gábor plébános érteBitéeünk alapján 
részletes felvilágosításokat  nyújt az érdekelt szülőknek. 

Bucureşti, 1984 évi máic us hó 29-én. 

— Templomi hangverseny a osiksomlyöi 
kegytemplomban, április hó 8-án vaBárnap, (román 
húsvét első napján) délután rendezi a Nagy—Lőrlncz— 
Dr. Baga—Boga vonosnógyes Vákár Iluka (orgona 
közremliködéaável. 

A gyűlölet tüzében. 
Rohan az idő. Egy pár hónap múlva szörnyű év-

fordu'óboz  érünk. A világháború kitörésének 20 eszten-
dős jubilt umáboz. 

A',  utolsó két évtized történelme a Bzemünk előtt 
zajlott le. Mi csináltuk azt, mi éltük át a legrettene-
tesebb változatait annak. 

Az 1914-iki túlfűtött  nyárral elindult a szenvedés, 
a megpróbáltatás. El azt nem foliánsokról,  nem elfa-
kult Írásokból ismerjük, hanem legkétségbeejtőbb hely-
zeteibe1. Onnan kezdve, amikor a 17 éves gyermeket 
kikapták az iskolapadból és ölni küldték. 

Ötvenkét hónapon keresztül nézték a borzalmas 
vérontást a frontmögötti  kényelmes páholyokból. A 
háborús bujkálók, a nagyszájú kávéhási-konrádok tap-
soltak idahaza a nagy „győzelmeknek". 

Mi, akik az első vonalakban láttuk a halált, már 
nem gyűlöltük egymást. A nagy félelmekben,  a halál 
gyakori közelségében nem értettük meg, hogy miért 
kell ölni ismeretlen testvérünket, embertársunkat, akit 
ugyanolyan édesanya sirat el ott, mint minket itt. 

Tudják meg minden n mzet báborua uazitói és 
gyűlölet sáfárjai,  hogv a háborút végül ÍB nem a fegy-
verek döntötték el. Eldöntötte ez az érzés, amely el-
hatalmasodott a frontkatonák  lelkében, amely a szere-
tetet szomjúhozta, amely áhítozott a békés élet után... 

É4 béke lett. Csakhogy nem olynn, mint amilyent 
elképzeltek azok, akik életükben csak egyetlen nthéz 
gránátnak a bevágódását érezték. Nem olyan, mint 
amelyet azok kötöttek vnlon, akik kö'CBÖeÖPnn végig-
félték  csak egyetlen rohamra készülés gyilkos várako-
zását. 

Béke lett, amelyben tovább gyűlölték az embe-
rek egymást, amelyben a báboru megdöbbentő részle-
teit nem sejlő generációkat ugy nevelték, hogy kiölték 
a szeretetet a lelkéből. A társadalmakat tovább fűtötte 
?z acsarkodás szelleme, mert a legkisebb társadalmi 
egvségiől felf  ilé élre került mindenütt a háborús buj-
kálók uszító szelleme. 

A román parlamentben is napok óta elszomorító 
jelenségek zajlanak le. E'ő áll egy Goga, aki bőrét 
szervezésen kikiméite a háborús idők minden veBze-
delmébő1. Lelkiismeretlen módon, meggyőződés nélkül 
mérgeBiti az atmoszférát  az ország nem román nyelvű 
polgárai iránt. Elvitatja azoknak az élethez való jogát. 

Hazafit  játszik ez a meggyőződéseit cserélgető 
ember. Azt állítja, hogy a román nép a saját országá-
ban mellőzve érzi magát a kisebbségek mla;t. Igyek-
ezik félrevezetni  ós ellenséges érzületüvé tenni a román 
közvéleményt a kisebbségi népekkel szemben. 

Iţnzl caecdórórmeBter toccapció. Ahelyett, hogy 
egy költői lélek finomságával,  a magasabb emberieBség 
érzésével és átfinomultaágával  egyengetné az utat az 
olyan nagyon szükséges megbékülés felé.  Inkább olcaó 
demagóglát kezd és veszélyes hősködésbe csap át a 
csúcsai paktum egykori vezére. 

Fáj a Goga gyűlölködő hangja. Fáj, mert fele-
lőtlen éa Igy veszedelmesebb, maszlagolóbb erejű. És 
ez a hang már Ismerős a háborús generációnak, a 
gépfegyver,  az ágyútűz, egyszóval a háborús szenve-
dések poklaiból. 

A román közvélemény az utóbbi időben éppjn 
elég bizalmatlan a kisebbségeivel szemben. Akiben 
lélek ÓB sziv van, annak azon kell muikálkodjoa, hogy 
ez ország népeit szeretetre, kölcsönös megbecsülésre, 
türelemre, megbocsájtásra nevelje. 

Erre a munkára azok a legalkalmasabb vezérek, 
akiket a világháború első vonalai tanítottak meg sze-
retni és becsülni. 

Ha padig még mindig a háború konjuktnrás lo-
vagjai ugratnak, legyen annyi eBzünk, hogy ne hallgas-
sunk azokra legalább mi, akikkel már egyszer végig-
csináltatták a gyűlöletnek minden földi  borzalmát. 

Ne hallgassunk — mert én még demagóg, nagy-
szájú vezért a hősi halottak között nem láttam. 

Legalább Húsvétkor térjünk észre. Hiszen állitólag 
keresztény társadalomban élünk, nmelynek berendez-
kedése Krisztusra és a szeretetre épült. Amit a mai 
kor embere cdnál abban nincs húsvéti tartalom, abban 
nincs semmi akrlsztusl szenvedés magasztos tanításaiból. 

Adjon Isten egy boldogabb Húsvétot, amikor több 
szeretetet kapnak egymástól ea ország egymáarautalt 
népei. 
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Szent Perene harmadik rendjének 
bemutatkozó előadása 

1934 április 15-én. 
Sokan nem tndják a Hargita alján, hogy Csíkszeredá-

ban, a közel harminc jótékony, knltnrális, társadalmi, test-
müvelési, ipari, kereskedelmi és hitbnzgalmi egyesület kö-
zött, Szent Ferenc szellemében, a leheti legszerényebben, 
minden feltűnést  és hinságot kerülve, működik Szent Ferenc 
harmadik rendjének a tagozata. Tagjai világi férfiak  és nOk, 
akik hivatást éreznek magukban tisztultabb, tökéletesebb 
vallási életre. A szegénység, a tiszta élet és az engedel 
messég szellemében tokozott kötelmek gyakorlásával töké-
letesitik magokat, nem a földi,  hanem keserveinek, szenve-
déseinek az elviselésénel a földöntúli  örök életre. 

Hogy ennek ellenére most mégis birt adunk erről az 
egyesületről, annak megvan a maga oka: szeretné az itteni 
Szent Ferenc harmadik rendje: ha tudomást szereznének 
létezésérOl mindazok, akik vágynak az öntudatosabb, áldo-
zatosabb katholikus életre. Ebből a célbél határozta el a 
rend vezetősége, hogy olyanképpen hívja fel  magára a 
figyelmet,  amely mindenképpen méltó a rendhez és amely 
eszközt ma már városunk kiváló és páratlan szervezői, ren-
dezői olyan tökéletességre emeltek: jótékonycélu szinelő-
adás formájában.  Április hó 15-én, a Leánykongregáció és 
a harmadik rend tagjai, valamint városunk patinás nevii 
kitűnő műkedvelői színre hozzák a főgimnázium  tornater-
mében az „Assziszi virága" három felvonásos  színdarabot. 
A színdarab vallásos tárgyú. Poétikus fordulatokban  gazdag, 
elmélyülő és lelki problémákat egyszerű formában  tárgyaló, 
könnyekig megható története van ennek a nagy városok 
színpadán már óriási sikereket aratott finom  hangú, nevelő 
hatású, végtelen bájos színdarabnak. Xem versenyezhet 
ugyan a Bizánc, a János vitéz, vagy a Prometheus hatal-
mas méreteível, de a maga egyszerűségében, talán éppen 
a gigantikus méretek mellett, jótékonyan fog  hatni. Fogad-
juk hát szívesen harmadik rendünknek ezt a bemutatkozását 
és pártoljuk meg, hogy működéséhez a legszükségesebb 
anyagiak is meg legyenek és főleg  demonstrativ bemutat-
kozása legyen alkalmas arra, hogy a rendbe minél számo-
sabban belépjenek és ezen a réven a tagsággal járó kiszá-
míthatatlan lelki kegyelmeknek részesévé váljanak. (a. i.) 

Dr. Gyárfás  Elemér  a középiskolai  tőrvény 
vitájában. Az uj k9zéplBkol»i törvényhez a bz ná ua 
ban Dr. Gyárfás  Elemér mond<a el a Mtgyar P«rt 
álláepoalját, amelyet annuk nevében nem tzavez meg. 

A Magyar  Párt  javaslatai  a konverzióhoz. 
A Magyar Párt aa adÓBságrend ző törvénybea tubb 
javaslatot terJeBatett elő. Uy kérte, hogy a konverziót 
terjeaazék kl azokra a városi tdósokra íb, akik nem 
háztulajdonosok, valamint az iparosokra éa kereske-
dőkre. Kérték, hogy a közhírtől o 'sá^ok la részesülje 
nek a kedvezményben éa még számos más közérdekű 
javaslatot terjesztettek be a konverzio bizottsági tár-
gyalásán, Bme'yekre a kormány még nem közölte a 
vá'ászát. 

Eltemették  Emma holland  anyakirálynőt.  Ez 
alkalomból 10 hétig tartó udvari gyázt recd-tltek el. 

.4 Magyar  Párt  a kisiparosok  konverziójáért. 
A kamara és szenátus egyeeitett bizottságai részlete-
den tárgyaljak a konverziós törvényt. A M gyér Párt 
nevében Willer József  kérte, hogy amennyiben ez a 
parlament igazságos és szoeiálli munkát aVar végezni, 
akkor ne feledkezzek  el a legBz*rencBátlfnebb  otz'ály-
ről a klsipHro olról és kl*EereBtedőkiől, aWfcet  teljeses 
kiskarnak hagyni az ndóseégrti d> ző törvérylől. 

Házkutatások.  Az aradi M-gyar Párt nsggy ülése 
foglakozott  azokkal a forezH'os  házkutetápokkal, 
amelyeket az nradmegyei tez''g~kben elő mifynr 
emberek Uká*én tárténak. M:rd> r kii öregebb ok pél-
kill f'ldu'ják  otthonaikét ét> pehs rem krz'-ik a vádat, 
amelynek olspján a maeár'akí-értéFek Fok Bfégít  elkö-
vetik. Az orezáros Uegyar Párt körfoctjábor  fordu'tpl 
orvoslásért, amely a magyar pprlBirenti copcrtn'jín 
uzy a kamarában mint a szrnétu-ban sióvá testi ezt 
a ptncBzt. 

Becsülint meu azt a mint van. 
N -hány év e'őtt a sáodorházi vasútállomás előtt 

az ablakon kinézve látón, bogy a kis sváb község 
lakói zenekarral az élükön várnak valakit. A lányok 
ciokrokkal, a legények bokrétáB kalappal. 

Azt hittem, bogy a velünk u'hzó egyik Bzenátcrt 
várják, de num — a kis község egyik Bzlllötte a grácl 
egyetemen doktorrá avattatott, moattrlezlk hsza, ízt 
várja az egész közaég nagy Orcmm 'l. 

Ni-m nagy dolog aa egész. de ba mélyebben 
vizsgáljuk mégis elég jelentős. H-iny székely ifjú  ér-
kezett h*z«, akik fijutaik  nagy értékli muakáflságuk 
kai annyi dlciŐB-:get szereztek, da foha  gem haMotttm 
arró', hogv ezért a há'a és ellFmrrés éppin árok ré-
szérő1, akiktől leginkább illett — kijárt volna. 

Csak fesíő  mUvészelnket em'ilt-m: Nagy I-tvár, 
M irton Ferecc, Nagy Imre, SzopoB Sándor képei hány 
székely házbői hiányoznak? 

Festészeti nagy szaktudásukat templcmaink költ-
séges festéseinél  vették-e Igénybe? 

— S ha nem, miért? 
A felelősség  érzete nem nagyobb-e azo'inál, akik 

közülünk valók, akiknek múltja, jelene teljesen ltmerős 
előttünk. 

Hányan vannak, akiket közérdekű munkásságukért 
hálátlansággal fizetünk. 

Da nemcsak személyi, tárgyi dolgoknál is elő-
fordul  elég gyakran, hogy elérhetlen, bizonytalan dol-
gokra ptzaro'ju'i energiánkat, a knzelnk közt fekvő, 
szinte felkínálkozó  alkalmatosságokat elhmyBgo'juk. 

Itt van Csik pompás f»kvésével,  egészséges leve-
gőjével és vizelvei. Tettünk e eddig valsait azért, 
hogy az idegenek, jobb éghajlatra azoru'ók nálunk 
nyáron o'csó és kényelmes elhelyezést nyerjenek Az 
építkezéseknél gondoltunk-e arr«, bogy nvé'on egv-
két szobát kiedhapFuok; a nyári lakók tej. baromfi, 
zöldjég és egyéb gazdasági terményeinknek legjobb 
értékesítői volnának. 

Az első lépést aa Idegen forgalom  érdekében 
nekünk kell megtennünk. 

A ml kezeink közt van, aat ne engedjük elseny-
vedni, becsüljünk meg mindent éa mindenkit, aki a 
közjóért faradozlk.  tekintet nélkül n« mzetifégre,  val-
lásra. életkorra, mert mindnyájunk egy atyának va-
gyunk gyermekei. 

Szőke  Mihály. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Az olaszválasztások  a mu't vasárnap rajlottak 

le. A választásokon a szavarók 96 százaléka adta le 
szavazatát majdnem egyhangúan Mussolini mlriszter-
elnikre és a faslsta  nagytanács által összeállított 
képviselőkre. Tízmillió bzsvzó közül csak 15 etren 
nem szavaztak Muíso'lnire. 

Maniuék  a lei uj értékelése  mellett  foglaltak 
állást.  A Nsmzítl Parasztpárt pulamentl csoportja 
elhatározta, hogy a konverzió tárgyálásában rem vesz 
részt, mert szeriite a valutának reatablllzíciója nélkül 
aa adósBágrendeaés nem o'dható meg. 

A japán tüzkatasztrófa.  Egyik nagyobb japán 
városban óriási tüzvéaa puaztitott, amelynek eddig 
kétezer halálos áldozata van. 

Heszélnek a kövek . . . 
A mult számunkban közöltünk egv, megkapó gomlo-

I latokban gazdag cikket a turistaságról, mely hziues, vonzó 
előadásban tárta fel  a turista hivatásnak és gyakorlatnak 
rendkívüli esztétikai és erkilesí éltékeit. Ott olvashattuk, 

I hogy a turista szeme nemcsak a természet csodás szépsé-
geibe merül el önfeledten,  hanem kiterjeszti Ügyeimét egye-
bek közt a bejárt vidék néprajzi és történelmi nevezetes-
ségeire is. — A mi Turista Egyletünk, az Erdélyi Kárpát 
Egyesület csíkszeredai csoportja, ilyen irányban is ered-
ményesen kezdette meg munkáját, mert — amint emlék-
ezünk — a mult évben feltárta  a ütődi Xáutus-kápoliia 
romjait s 1933 évi junius h<"> 25-én mintegy 8 ezer részt-
vevő jelenlétében szépen eikeiűlt ünnepély keretében fel-
avatta a romokat megjelölő emléktáblát. A Turista Egylet 
folytatni  kívánja a megindított munkát. Akarja, hogy a föld-
és mnhlepte romokból előlépjenek a letűnt századok és 
megszólalván, tanítsák meg a mai idők törpe és ideges gyer-
mekét távlatokba pillantani a messzeségbe és a ma-
gasságba... 

Az idén ki akarják turistáink ásni a Zsögöd határá-
ban lévő liaroini várat. Hogy a szükséges költségeket 
előteremtsék, április végén Csíkszeredában, az Európában. 
Ilr. Hirsch Hugóné irányítása mellett, egy fesztelen  tea-
estet rendeznek, melyen a teázó közönséget Antal A ror, 
Albert István, Bándi Mária, továbbá képek, jelenetek a csiki 
életből — fogják  szórakoztatni. Erre a vidám, kellemes, 
nemes szórakozásban gazdag tea-estre jó előre felhívjuk 
városunk közönségének ügyelmét. 

A zsögödi vár ásatási munkálatait Ferenczy Sándor 
kolozsvári archeologus szakszerű vezetése mellett az E. K. E. 
csíki alosztálya végezteti. 

Favágók a havason. 
Jaj, hányszor láttam őket én, 
rég eltűnt erdélyi hivaBban. 
Megannyi mogorva király — 
álltak, haj'ongtak büszke-lessen. 
F j zék alatt huilott a fa, 
erdő mélyet végig zúgatta 
8 a leomló halottadon 
hidegen fo'ydogált  a gysnta. 
M nnyi vér, mennyi furca  vér — 
Q.indo'tsm én magamban ottan. 
G.lllo'o'' — zokogtak a fák 
b bz erdő szól!: Megint halott van 
Távolból a visszhang felelt 
K-lemen havaB vl pzenézett ? 
Ki vnzM nn^em <ti jd tovább 
ha lehu'lnxk a tú vitézek ? 
J ij, hányszor láttam őket ér, 
Cispkodtak vénhedt fák  tövére. 
A nap átnézett a tetőn 
éa lassan elveszett a fénye. 

Holló  Ernő. 

Kozma Qéza oselló-müvész és 
E r k e l Sá r i zongora-művésznő 

hangversenye városunkban. 
A húsvéti ünmpek után, április hó második fe'é 

ben, 23 án ritka zenei műélvezetben lerz résre varo-
sunk zenekedvelő közönségének: Kozma Gza, bz 
^vekkel eze'őtt vá*oí>uikban t-ír ott koncertjeiről rend-
kívül előnyösen ismert kiváló gordonka ml)vész és 
Erkel 84rl zongora-müvészcő. a nagvnevll ErU'l F-rerc 
dédunokája, lesznek vendégeink. Mindketten a maros-
vásárhelyi zenekonzervátorlum kltürő zen pedagógusai 
is egyszersmind, akik már rddlg Ib sok renei tehet 
Réget neveltek. Értékesé* gazdag műsorukon Kodály, 
R. Strauss, Kozma O, Dlml'rereo és Popp'r roIo-

gordonka műviben, továbbá Dchnányi éa Bartók 
zongora müveiben fogunk  gyönyörködni. M dón e két 
kivá'ó művész hangversenye elé nagy várakozásai 
nézünk, üdvözö jiik őket éB reméljük, hegv áiutszáíuk 
firsdeágát  és legels-ősorhan pompás művészetüket, 
amelyet váropmkb3 is elhozni szándékoznak, a leg-
nagyobb érdeklődéssel fogja  a zeneművészetért lelke-
sedő közönség jutalmazni. — A miikor részletes Ismer-
tetését, a hangverseny helyét éa pontos Idejét később 
fogjuk  köz'j'ni 

Vidám szöglet. 
Az orvos látogatása. 

Egy olasz giófnő  mindennap 2—3-ig szokta fogadni 
orvosának a látogatását. Az orvos finom  modorú s igen 
szellemes ember volt, akivel élvezet volt bármiről elbeszél-
getni. Egy napon, mint rendesen, az orvos újra megjelent 
a grófnő  házában, de nem fogadták.  Azt hitte, félreértésről 
van szó s mondta az inasnak, hogy jelentse be ismét. 
„Asszonyom — szólt az inas — a doktor kérdezi, hogy 
miért nem fogadja  őt". — Mondd meg neki — válaszolt a 
grófnő  — bogy beteg vagyok. 

A kettős lecke. 
Swift,  a Gulliver utazásai c. könyv vilighirii szerzője, 

nem volt vulami bőkezű ember s ritkán történt meg, hogy 
az ajándékot hozó szolgáknak borravalót adott volna. Kgy 
napon aztán jó leckét kapott egy liutól, aki nyulat, foglyot 
és más vadat hozott neki. Ez alkalommal a liu egy nagy 
kosarat vitt az írónak, tele hallal, gyümölccsel és vaddal, 
kopogott s mag a Swift  volt, aki fogadta.  — íme — szólt 
gorombán a fiu  — itt van ez a kosár, tele minden jóval, 
mit a gazdám küld önnek. Switt, bosszankodván ezen a 
nem éppen udvarias magatartáson, megszólalt „Jer ide, 
fiam,  meg toglak tanítani, hogyan kell udvariasan 
teljesíteni egy megbízatást. Ülj a helyembe s képzeld, hogy 
te vagy az öreg Swift,  én meg az inas". Akkor alázattal 
levéve a kalapját s a Kuhoz fordulva  igy szólt: ..Uram, a 
gazdám küldi önnek ezt a kis ajándékot és kéri, kegyes-
kedjék azt elfogadnî '.  — Ali, nagyon jól van gyerme-
kein — felelt  a Swit't helyén ülő üu — mondd meg fiad-
nak, hogy nagyon le vagyok kötelezve s nesze neked 3 frank 
a fáradságodért. 

Olaszból és franciából  közli: —t —s. 

— Letjutolnó  hírünk  tíz  elbocsátott  vasu-
tasok  üffj/ében.  A cski magyar képviselők  la-
punk más helyén Ufibk  nrokat  a lépéseket,  melye-
ket  az Országos Mafrynr  Párt  te't  az elbocsátott 
vasutasok  érdekében  Abban jelzik,  bogy Mereuta 
vasúti vezérigazgatóval  is tárgyalásokat  igye-
keznek  keresni  a magyar képviselők,  bogy a 
fenyegető  veszedelmet  elhárítsák  az elbcoátandó 
vasutasok  feje  felől. 

Lapunk zártakor  Gyárfás  Elemér,  Pál Gábor 
és Szabó Béni ciiki  magyar képviselők  távirati-
lag közölték  lapunkkal,  hogy a C F.  R. vezér-
igazgatója  a magyar képviselők  március 30 iki 
közbenjárása  alkalmival  elrendelte  a jogügyi 
osztálynak,  hogy adjon  sürgős  véleményt  arr*-
nézve, hogy a magfar  vasutasok  elbocsátása a 
vasutasok  szolgálati  szabályzatáról  szóló mult 
évi törvéoy e lenére eszközöltetett-e.  Remény 
mutatkozik  arra, hogy a vasút vezérigazgatója 
magakadalyozza  azt a készülő  igazságtalanságot, 
amely a vasutasok száztit  akarja  a szerzett  jo-
gaik  semmibevevésével uccára dobni.  Remény 
van arra, bogy elboctátás  csak a nyugdtjjogo 
sultsig  elismerésével  történik. 

A m igrar parlamenti  aoport a vasutasok 
kétségbeejtő  helyzetében is bebizonyította,  hogy 
a komolv  lelkiismeretes  műik  a magaslatán  áll. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Sepsiszentgyörgyön lesa a mezőgazda-

sági kamarank A szénám megszavazta a mezőgaz-
dasági kamerák módo-itápáról szóló törvényt. Eszerint 
a kamtrák számát 12 ról 20 ra emelték. Csík, Udvar-
be'y ét Háromszék megyek egyetlen ^ezőgazdteági 
kam irát kapnak 8 pdszentgyörgy sré'h'llyel. 

— A oaikmegyj1 mesögaidasá}' i ' i m ' i értesítés) 
altpi&n köz31hi*-j(lt, hogy a tiviszl vaom-grak ktosztisa 
inegkez ló lö:t K osztásra kerül taviszbiui 503, irpa 300 és 
zab 30< liies érbtn 100 klldg-amttouként A laaerna 42 1»), 
lóhere 41. biltaolin 15 btlkkOny 4 angol pe-ji 32, szarvas-
kerep 45 fa<n*gkeverék  kaszálókra 45 len 13 és a kender 
7 lej k lónként. Az ünnepek at&n m^gnurgjnya Is érkezik a 
kama-éhoz agysz.ntén 500 alma. 150 körti és 100 szilvafa 
osemets s. Ez utóbb'ak éra 22 —24 lej kSzStt lesz. 

— Földrengés Csíkszereda területén folyó  évi 
márciua hó 29 én eate 10 órakor gyengébb földrengés 
vo't éBzl»lhe'ő. 

— Curentai tamadas a magyar tanítók 
ellen A Curen'ul cimü uj^ág sorozatos támadásokat 
'o'ytat azok ellen a magyar tanitók ellen, akik állami 
Sío'gálatba 8?orultak. Különösen cé'pon'ul szolgálnak 
a felekezeti  iskolákban szerzett tanítói oklevelek. A 
Curentul csaknem minden számában szentel egy-egy 
gyülö ettől csepegő cikket Brra. hogy a román tözvé 
l> ményt ellenséges magatartásra bangója a msgyhr 
tanítókkal szemben. É< nem esik kárba a munkéj->. 
Amint egészen jól értesült forrásból  halVuk komolyan 
szó ven arról, hogy az állami iskoláknál mülödő, fele-
kezeti tani'ói oklevéllel kinevezett magyar tanitók li-
nevezéaet 1928 ig visszamenőleg revízió alá veszik. Hí 
az ember jó körül néz m< gdöbbenve látja, bogy 1934 
ben messzebb vagyunk a megértéstől, a kibéküléstől, 
a Baeretettől éa egymásrataláláslól mlat 1918 végén. 

— S o r s j e g y é t az állami orztályaorrjátékra 
ciakis a csíkszeredai Agrár Banknál vegye meg. Leg-
közelebbi búzás május 3 án és 4 én. 
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— Munkaadók ágyaimebe. A betegsegély ró 
pénztár kozü az összes érdek eltett el h r -ya Fjuţta-
könyvcsk-khe még egy b ti hélyrg . t 62 Ik bét után 
beragABztsrdó, mirt az uj könyvtc kel c hV 1934 vi 
április hó 1-vel lépnek batáyba. 1934 márcua 26 lói 
31-ig terjed A 1 hétre, tehát még a régi lönyvFcske 
és a régi bélyeg használandó fel. 

— A madefalvi  állomáson már 26 vasutast 
elboosátottak. A mult hónapban Urnát nyelvlzsgára 
állították a magyar vasutasokat. Rendkívül nnry iíga-
IOTI követte a vizsgák lezajlását, mert a recept i-zerint 
azután elbocsátás következik. Most ls ugy történt. — 
Április hó 1 vel a madéfalvl  állomáson már 26 vasu-
tast szélnek eresztettek. — Alig lehet elképzelni, hory 
egy o'yan vüágpuaz'ltás után amelyet átéltünk ennji-e 
tudjon gyűlölni az ember. Mint itt. Van-e lelke annak, 
aki a Megváltó Lri'ztus lino'p're alá tudja ircl az 
ilyen nccára dotó rendelkezeseket. Egy keresztény 
társadalomban szabBd e Igy kitörni egyik a másikát. 
Mi hisszük, hogy a magyar vamtarok menesztéséről 
szóló Intézkedéseket vlsszavooják. Visszavorják, mert 
IgazBágtaUn és embertelen. 

— M e g h í v ó . A csíkszeredai Sportegyesület 
április 2-án estn 8 órai kezdetted tes-estet rend-z, a 
Bukaresti kávéház termeiben amelyre e;u'on megbivja 
és szívesen látja városunk közönségét. 

— Autóbusz já ra t Udva rhe ly -C- ik sac r eda 
között hltonként háromszor és psdig: hétfői  Ngerd*n 
é-< szomhator. Udvarhelyről 'ndul reggtl 6 órakor 
Csikszir-sdába érkezik d. e. 9 órakor, Csíkszeredából 
Indul délután 1 órakor Ulvarhu'yre érkezik délután 
4 órakor. 

— A kanyaró járvány. A városi orvosi hiva-
talban eddig nyo'c ktnyarós esetet jelentettek be. az 
n gvergébb gyermekekre annyira veszélyes járvány, 
amelynek különösen az utóbetegségei féle'mesek.  már 
szünőben van. Az isko'ák húsvéti vakációjával minden 
vi'ó'zinüség szerint te'jeaen megszűnik a kanyaró. 

— Meghalt Reinita Jakab. R inltz neve világ-
szenzáció lett. 1924 b»n tat-zoros rablógyil! ospíg vád-
jával életfoiytiglBni  börtönre itéite ezt * ca'láFos Bzst-
miri zsidót a törvényszék. Az Ítéletet jóváhagyta tábla, 
s-immiiőszék és azóta R inltz töltötte a földi  ipaztág-
pzo'gáltatáa reámért büntetésit. Most R°inltz Jikab a 
börtönben meghalt. 

— Hlért kéalk magának uj exlaat°noiát alapítani I 
Mennyi hölgy jár kétségbeesetten mert n!ncs»n henne elég 
önállónág. kitartás és szl'árd akBrat, hogy magának aránylrg 
a legminimálisabb 1H6- és pénzbeli áldozat'al olyan nj meg-
élhetés1 pályát szerezzen, amelyen évről-évre emelkedő jöve-
delmekre van kllá'ása és nem mint más ÍPgltlko?ásoknált é ról-évre esik a bevétele. Ilyen logla'kozás rz ldisc«rint a 
modern kosmetikai szakma, amelynek elsajátítása a világ bár-
mely részében, még a mai mostoha viszonyok mellett Is biztos 
megélhetést nyajt. — Akik ezen szikma megtanulása Iránt 
komolyan érdek édnek, kérjenek Ingyenes prospektust magyar 
nyelven, a kfivetkezA  óimtól: !>lrektlon der W ener Ko'metlk-
sehule, Wien, I., Kkrntnerstrasse 21. 

— Részegen megvert egy idősebb embert. 
Ko;ács litván 28 éves Bzentdomoko-i gazda disznó-
módra 1-részegedett. Amint hazafelé  tartott szembejött 

Kristá'y Albert 60 éves gazdálkodó. Anélkül, bogy 
ai idősebb emberrel szóváltása lett ţo'na.vpgy hsra-
gulott vo'na rá. nekiesett és összeverte. Amikcr kijóza-
nodott. a csendőrség eljárást Indított ellene és k'derült, 
hogy Kovács István semmit nem tud gyalázatos tetté-
ről. — Mlnd-nkor megírjuk as alkoho'nak ezeket a 
sijnálatoaan megdöbbentő vlrtuakcdásail. E'őazör, hogy 
eity vármegye szine előtt széfye'js  magát az, aki 
részeg fővel  embertársait bénta'mazz*. azután megírjuk 
a javító cél őszinte azándékáral. Törhetetlen nézni 
vénül la az a'koho'nak prím'áj !ra felírt  büntetéseket, 
vereV- déaeket. A részeg Ko f̂  c« IjtvároV érdekes soha-
sem o yan részegek, bozy a kútba szökjenek, vagy 
s4j4t magukat bicskázzák össze. N jm. Csak annyira 
Bzoktak elázni, hogy mindig másokba kössenek bele. 

— Törvényszéki Ítéletek. Az e'mu'tkprácfqj 
éjféli  mise után GyergvApzentmikléf  od bor?aTmas bi 
tragédia játszódott Ko'umbán Portig Balázs és 
József  legények részeg fejjel  Mtámadták a teirpj 
hazafelé  tartó K'meneB Pált. Kémenes szóru't * 
téhen bicskát használt és egyetlen szurá°aal 
(fifte  Portig Biláz-t és su'vosan megs- besltet 
Jâz»rf,t  is. — A hulvi tör.én\Bzéb raí-ciu° 
hirdetett Ítéletet ez ügyben és Kém^nes Pált 
börtönre ité>te. 

— 1933 év ftrsangián  történt, hogv CsikForolyón 
egy nru'atság alkalmával Petres BMa szabadségos ka 
tona megölte K°dvea F^rerc leg'nytáraét és fulyosan 
megsebesítette Oaodl Istvánt. A törvényszék a gyilkos 
Pdtres Bálát két és fél  évi börtönre Ítélte. 

— Siklódl Jozéfa  dltról bábsssronyt tiltott mUtét 
miatt a törvényszék 2 hónapi börtönre Ítélte. Tóth 
J ioosnét, a l i i a műtétet végrehajtotta színi ín 16 napi 
OiZsr&srB ítélték* 

— S mm András gylmeal csángó», mert a Senen-
sieb gyárból desskát lopott, 1 hónapra Ítélték. 

— A osiksseredal kereskedői kór fo'yó  év 
március hó 6 én tartott» meg évi tl-ztuiltó közgjöléfét 
Elnöknek választották Lőrlncz József  v. bankig., a'<l-
ndk Nuridsány Márton, titkár Mayer János, pínz'érnok 
So'vmosav Káro'y, gazda Nur'dsánv Ká'mán, ellenőr 
Gwpár Gihor, könyvtáros Ferenc Jízsef,  ügyész Dr 
D iradics Félix. Vá'a'ztmány Dr. Tetiu Anrel, Balogh 
G za,T<rsay 8indor.B?rmann Márkus, Kir/c-or,j János, 
Mo'nár Jízsef.  O'tl Imre Altér Izsó. 

— Feltörtek a osiki Székely Museam helyi 
gégét. A csíki Székely Museum részére összehordott 
elég tekintélyes anyag a csikFOtnlyól sztmlnánum épü-
letének egvlk helyiségében volt elhelyezve A mult 
héten kiderült, bogy a helyiséget feltörték.  Lnltár hiányá-
ban még nem Bikerült megállapítani a kárt. 

PáMzatunk, mely a legszélesebb körökben kelte tt érdeklődést, tervszerűen befejezést  nyert. A zsűri 
a döntést titkos szavazatok utján hozta és a szavazatok zárt borítékban Dr. Hora r iu közjegyző urnái 
voltak letétbe helyezve. A borítékok kioyltása a királyi közjegyző jelenlétében történt; az eredmény 

és ennek megfelelően  a pályadijak a következő pályázóknak Ítéltettek oda: 
as I. dljit 5000 lel a 10. BZ. pályamunka: L o t z V i l m o s ur, Sibiu, 
a II dijat 3000 lei a 2 BZ. pályamunka: S o n n e n w i r t Zoltán ur, Arad. 
a III. d'jat 2000 lei az 1. sz. pályamunka: Mohy S á n d o r ur, Satumare. 
a IV. dijat 1000 lei a 21. BZ. pilyamunka: S z o p o s Ká'min ur, BucureBti. 

Azonkívül még 20 vigassdij — közöttük még egy további pénzdíj — került azon pályázók között 
kiosztásra, kiknek névsorát már első közönBégpályázatunk eredményent-k kihirdetésekor közöliük. — 
Ez>n említőit vlgatz-pânzdijat a ziliri MIRCBA MARCOI éa BRATASANU P. százados uraknak 

Alba-Iulla és Th. ZAHAR1A ur, Btduleass, itéite oda. 
A második közönségpályázatuokra is több ezer véleményt kaptunk fogyasztóinktól,  akik a dijm^gállapitó, 
zsürlitél'. tét a következő sorrendien — ha nem Is ta'álták el pontoBan — mégis megVözelitőleg megfejtették. 

Az első dijat, lej 10.000 nyert: 
Inginer Fr. Schadt, Campina, Judt'.u! Prahova, Strada Grlvitti 39. 

A Il ik III ik és IV ik dijat, egyenkint lej 1000 nyerte: 
Edilh S mon, Timişoara, Strada Miron Costin 8 Plobn E-nest Timişoara, I. Calea Ciicuxva'entiuaei 6. 

Homán Bila, Rinietea, Jad. Alb». 
Az V., VI., VII, VIII., IX és X-ik dijat, egyenkint lej 500 nyerte. 

Birbara Fr .nk, Timişoara, B^mgasse 9 B r>czl y Ferrrr, Cooperativa do ConEum „H;ngyt/ Viile 
Satumare Aurora Gidófalvy,  Cocoşi, U. p. Tg -Mur«a. Etr ilia S^rbrc-n înv. Turd», Uzinele Solvay. 

Tit-By litván, Arad, Stradi Tribunul Dobra 4. Weisz László, Arad, Buicv. R°gele Maria 13. 
Ezen közönaégpályázatuok résztvevőinek további 50 vigaszdí jat j u t t a t tunk . A nyertesek névsora 
ezen uj<ág kiadóhivatalában megtekinthető, azonkívül levéiileg íb értebitteltlik a vigaazdijak nyertest it. 
Közönségpályáza'unk eredményének kihiidatésekor ntm íruOszthatjuk el sok ezer barátunknak köszönetet 
mondani fáradozásaikért,  értékes tanácsaikért, elismerő leveleikért, melyekkel ragaszkodásukról bizto-
sítottak bennünket. Biza'mukban nem fognak  csalódni, mert minŐBégárukkal várakozásaiknak minden-

kor meg fogunk  felelni. 

Erdélyrészi Diana Forgalmi R.-T. 
— A községi tanaosoBck többé nem kap 

hatnak semmifele  napidi jat . Az uj köilgaígatM 
törvény és annak alrpjAn kiadott belügyminiszteri ren 
dtdet ugy lntézkrdik, bogy minden tanácsosi hely 6?után 
csak tiszteletbeli lehet. A ttnáceokok nem végezhetnek 
semmiféle  delegációt és nincs joguk napidíjra stm 

— Palyázat ürea allasokra a pénzügynél 
A pénzügyi átszervi'zésst 1 krpc olatoaan a pénrbgjmi-
niszter pályáza'ot hirdet mintegy 1000 végreh&j'ti pf 
370 tiszivlse]ől állá-re. A kin1-vetések egj előre viîSg» 
nélkül törtérn' k a kr; ssói VII, a kolozsvári VIII. és 
a temesvári IX. pénzügyi kerületek igazgatóságainak 
sján'á-ia al^pjan. A pályázók ezen központokhoz kel) 
ben^ ujtaák az o'- mányokkai felszerelt  kérvér yf-iket  folyó 
év április hó l-'ő 16 ig. Az állások egyik részéhez 
é-etlB'gi a máfirkhoz  gironáz um végzettség szükséges. 
P.-íc-z ttesehb felvilágosítást  nyújt a cMksz>r daip nz 
Ugyigazgatóslg. — EzenkivtiJ a pénzügj minlFzter uiabb 
pályázatot hirdet 4 kerlilei rd hivatali főnök  éa 627 
perceptori ál;ésrn Ezekre az állásolra rá^beli és tzó-
beli vizagát k.vsn, melyet 1934 évi április hó 16 án 
keli leteppl BrasEÓ, Kolo?avár és Temeavár. Az eziránti 
kéréFek 1934 évi április hó 5 ig nyújtandók be. A be-
nyújtandó kérvények mellekleteit a vizsga a n y j á t 
illető eg részletes felvilágosítást  ad a csikBzertdai 
p^níligyigargstÓBár. 

— Egymillió lejt nyer t az allami osztálysors-
játék március 26 iki búzásán a 11.876. Bzámu sorsjegy, 
melyet a főalárusitó  Kereskedelmi Hite intézet R.-T., 
C uj, sz>-rencséB sorsjegyei közül vásároltak. Az iiyen 
szerencsés rorsjegyek a fenti  főeláruiitó  csík megyei 
megbízottjánál: az Aţrâr T-tkarekpénztár esi Vezért dai 
futjánál  kaphatók. — Legközelebbi tuiáó 1934 évi 
május bó 3 án és 4-én. 

Eladó egy da rab 2 éves Symenthali fajbika, 
legelőre is alkalmas, t»nyészigazolvánnyal ellátva, 
Antal Farencznél, Dínfaiva. 

W 
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Káló, ebédlő és iroda berendezések 

a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

B«l7«a leasáilütett fiiakkal 
b e s i e r e i h e t ö k : 

Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  is. 

IS — 

Pat Mod  ZS3 

C S E R É P G Y Á R A K LUGOJ (Banat) 
kivá'ó gyártmányait, amelyek jóság, szipség és eleven 

piros színüknél fogva  páratlanul allnnak 
E z e r é B e z e r xao.egra légred.e t t v e v ő d i c s é r i . 

Duplahornyolt 253 as ELEFÁNT védjeQyQ fsdőcssrepsik, 
hódfartu  cserepeik, 
különlegességeik válaszfal  sejt és nyersfali-téglák 

a legnagyobb el emerest váltják ki. 
Dobrudzsában e g é s z falvak  a páratlanul szép 

MUSCHONG 
c s e r é p p e l v a n n a k f e d v e 

f s a u c p r o G  B z OF. NAT AL COLONIZĂRII 8 év óta cisrépszűkségletónek 
MU-SCHONG  LUGOJ  több mint 76°/o át ezin hírneves gyáraknál fedezi. 

Evek során végzett lelkiismeretes kísérletek után rztn cserépgyárak kihozták az 

uj duplánhornyolt 333-as ELEFÁNT védjegyű szabadalmazott az utóbbi évek 
legtökéletesebb cserepét 

mart a boiszaiti duplahornyoton kivül kereszt duplahornyai ÍB 
vannak, amelyek álta< úgyszólván légmentes fcd^s  lehetséges. Ezen 
cserép a 354/1934 kz. Királyi Dekrétummal lett'szabadalmazva. 

Nem fuj  a szél p o r t , eBÖt 
vagy h a v a t a p a d l á s r a o t t , 
fthoi  ezzel a cseréppel fednek. 

M U S C H O N G 
e e e r ó p g T T ' á j a l c , L T T G O J ( B a n a t ) 

a legjobbat, legszebbet és legújabbat njujijak. 
IIIII mm Kérjen Ingytn mintát éa árj egy léket. 
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Miként távolítjuk el a rólöslê es hajszálakat? 
Praktikus kosmetlkal tanácsok. 

Közli: Várady Ilus, 
a Bécsi Kosmetikai Egyesület elnöknője. 

Sajnos, tavasz felé  igen aktuális lesz mindig ez a 
kérdés, mert a természetben végbemenő megújhodás az em-
beri szervezetben is igen erős regenerációt vált ki s ami 
különösen hölgyeknél a bőrnek mindenféle  kiujuló szépség-
hibáiban és különösen az arra hajlamos nőknél, a tölösleges 
hajzat erősebb növekedésében mutatkozik. 

Ilyen esetben sohasem Bzabad a borotvához nyúlni, 
amint azt sokan első kétségbeesésükben csinálják, mert ez 
által nemcsak hogy meggyorsítjuk a hajszállak legrövidebb 
iilön belül való állandó utánnövését, hanem a bőrt magát is 
eldurvítjuk és hasonlatos lesz a tulgyakran borotválkozó 
férfiak  lilás színben fénylő  egészen kipergamentesedett 
bőréhez. 

Tehát mit csináljunk ? Ha a hajszállak még csak igen 
gyéren mutatkoznak az arc egyes helyein, és a bajusznak 
a színe világos, ebben az esetben a ritka hajszállakot az 
arcról csipesszel szedegethetjük ki, a bajuszt pedig Wasser-
stofl'al  még jobban elszintelenitjük, sőt a Wasserstolf  annyira 
törékennyé teszi a legtöbb esetben a vele bedörzsölt haj-
szállakot, hogy egyszerűen a kezelés után — ezek letörül-
hetők. Ha azonban sűrűbb hajszállakkal állunk szemközt, 
különösen barna hölgyeknél ÓB ezek a hajszállak a testnek 
bizonyos részein is, igy a karokon, lábakon stb. jelentkez-
nek akkor ha azonnali gyors és szintén nem maradandó 
sikert akarunk elérni, akkor az u. n. kénes vegyületü 
többnyire poralakban levő depilátoriumhoz folyamodunk. 
Ezeknek az a sajátsága, hogy megnedvesítve felrakva  a 
hajas helyekre, a hajszállakot chemiailag feloldják  és igy 
a bőr felületén  a létezésüket megszüntetik. Hogy meuuyi 
időn belül történik meg ez a feloldás,  az tisztára a kénes 
vegyület erősségétől lügg. A bőrön csak addig hagyandók, 
amig ez nem égésszerü fájdalomérzéssel  reagál rájuk, ekkor 
azonnal lemosandók közönséges vízzel és azután ha szá-
razra törültük a bőrt, az esetleges bőrgyulladások megelő-
zése végett hütöleg lapolin tartalmú kenőcsöt alkalmazha-
tunk vagy Sauerstott'os pakkolásokat. Ezen eljárásnak előnye, 
amint már jeleztük, hogy azonnal hat. de hátránya, hogy 
csak egészen rövid időre távolítja el a hajakot, mert a bőr 
alatt levő hajgyökerekre nem tud hatni, sőt még egyre 
erősebb és minden kezelés után egyre sűrűsödő hajnövést 
idéz elő. 

Ujabban a technika két eljárással gazdagította a kos-
metikát ezen a téren és pedig az elektrolyse és a rönt-
gen t xi sugarakkal való eltávolitásos eljárással. Amig az 
első eljárást hasznosnak és jónak tartjuk, de csak is első-
rangú orvos szakember kezében, mindenki máB igen nagy 
károkat okozhat vele. Ennél az eljárásnál egy elektromos 
tii segítségével lesz a hajgyökeret megölő áram bevezetve 
és ha ez az áram nem egyenesen a bajgyökeret éri, hanem 
a mellette levő bőrrétegbe batol, akkor a bőrsejtekbe hatoló 
áram csúnya forradásos  elváltozásokat idéz elő. ami pedig 
a hajgyökereknek a röntgen árammal való kiirtását illeti, 
ez azért abszolúte veszélyes, mert a röntgen sugarak 
nemcsak a kiirtásra ítélt hajgyökeret, hanem az azt be-
ágyazó bőrrétegek sejtjeit is elölik. Bár meglehet, hogy 
tekintettel arra, hogy ezek a bőrrétegek mélyebben feksze-
nek, pillanatnyilag semmiféle  koros elváltozás nem fog  mu-
tatkozni és csak a hajszálak tűnnek el véglegesen, a liöut-
gen besugárzás okozta jellegzetes bőrbetegségek, ha évek 
multán is, nem fognak  elmaradni és ezek pedig Bókkal 
csúnyábbak, mint az eredeti hajszálak voltak. 

Igen jó, sőt talán a legjobb eredményt mutatják ezen 
a téren az u. n. tartós amerikai hajszál-eltávolitáBok. 
í jnak egyáltalában nem mondható ezen eljárás, mert ugy 
a felsőbb  kasztokhoz tartozó hindu nők, valamint a Közép 
Amerikában élő indiáu törzsek hölgyei, akiknél egy Bzent 
vallásos kultusz a test tökéletes simaságát követelte és 
követeli például a hindu nőknél in:i is, ezen eljárást alkal 
mázzák pár ezer esztendeje. Állati és növényi zsiradékok 
összetételéből készítenek a papjaik a saját titkos receptjük 
szerint egy teljesen ártalmatlan vegyiiléket amelynek a 
segítségével nemcsak teljesen eltűntetik a felesleges  haj-
szálakat, hanem befolyást  gyakorolnak a további növés 
megakadályozására is. Ennél az eljárásnál a mindig hosz-
szabb és hosszabb időközökben fellépő  esetleges utánnövés 
egyre gyengébb és ritkább lesz, amig idővel teljesen ki is 
inirad. Azért nevezik amerikai szőrtelenité.snek, mert egv 
p:ir év óta egy amerikai cégnek sikeiült gyárilag előállí-
tani ezt a szeit és azóta Európába is exportálja. 

Ujabban a biológiai kutatások azt akarják bebizo-
nyítani, hogy a túlságos, nőknél felesleges,  nem normális 
hajnövésnek az oka a szervezet anyagcseréjének chemiai 
folyamataiban  rejlik és éppen ezért megfelelő  hormonok-
nak a szervezetbe való bevitelével radikálisan meg lehet 
szüntetni ezen bajokat. Sőt vannak már laborátoriumok, 
amelyek a túlságos hajnövés megakadályozására állítanak 
elő ilyen hormonokat, amelyeket tápszerekkel elvegyítve 
adagolnak. Más orvosspeciálisták pedig gyógyító injek-
ciókat vélnek már beolthatni ezen baj ellen. 

Még a pBÍchoanalytika is kezelés alá veszi az 
abnormális hajszállak által sújtott hölgyeket és ha nem is 
bírja tisztára a kibeszélési eljáráson alapuló módszereivel 
ezeket kiirtani, de legalább a miattuk fellépő  elkeseredés 
és gyakori kétségbeesés lelki sebeit igyekszik begyógyítani. 

Természetes, hogy még sok minden más eljárással 
igyekszenek orvosok, szakemberek ÓB sárlátánok ezt a hajt 
kiküszöbölni és amig megelégszik a hölgy az általuuk vá-
zolt tisztára természetes és egyszerű eljárásokkal és amig 
a megtelelő lelkiismeretes szakember kezébe kerül, nagyon 
sok tandijat kell fizetnie.  Elkeserednie azonban semmiesetre 
sincs oka, mert amint vázoltuk vannak eljárások, amelyek-
kel ha nem is lehet még mindig százszázalékos eredményt 
elérni, de mindenesetre alkalmasok az ezt majdnem meg-
közelitő segítésre. (Coprygth by Wiener Koamatik, Wien, 
I., Kaemtnerstrasse 21). 

T u r i s t a s á g 
Megalakult as Erdélyi Kérpat Egyesület (E. K. E.) Csiki 

Alosatálya 
Mir hitt ad'ank ar ól, hogy a 12 UókegyesU'ettel és 

havi folyóiratai  — „Erdély " rendelkező híres és tekintélyes 
E. K. E a Székelyföldön  is megkezdte a fiókok  al>kltását. 
hogy Igy ê t a gyönyö U vidékekkel és sok ÍUrdovel biró 
területet Is bevonja működése körzetébe Há-om héttel ezelőtt 
Sepsiszentgyörgyön alakították m g a háromszéki alosztályt; 
e hó 25-én pedig it>. Csíkszeredán a három észten leje széprn 
működő B T. E Csíki Csoport közgyűlése to'jes-n egyhaogn-
leg átalaku't az E K E. Csíki AlositA'yává — A brassói 
B. T. E vezetőségének hálás köszönetét fejezte  kl • oslk 
osoport nevében Vámsser Géza elnök az eddigi önzetlen és 
bajtársba komoly támogatásért, de a székelyfö'dt  tnrlstaság 
éa ldegenforga'om  fellendítése  szempontjából az E. K. E.-hez 
való osatlakozást tartja e'finyösetiboek.  A közgyű'és azután 
a régi t'sztlkart és választmányt nj-a megválasztja, oenpán 
5 nj választmányi taggal bAvltette azt kl. Uj szakosztályokat 
létesít és pedig könyvtár- és muzeam-szi koszt ályt. A gyOlés 
végül foglalkozott  az egyeekói menedékház forgalmának  nö<-e 
lésével, — az ntjelzés befejezését  határozta el az Egycskí és 
Gyllkostó között Foglalkozott továbbá a Sutában építendő 
nagy ugrósáno és metfpe  '6ház tervével, amelyrok szakszerű 
felmérését,  tervezését stb. S bmidt Jó-s?f  mérnök, választmány 
tag vállalta. 

Az E. K. E. alapszabályai értelmében a közgyűlés 
alapító tagiknik válaizt-tuk: Dr. H rsch Hogéné, Ba talie 
Ágost (Cs kszireda), lí-nu^z I.á̂ zló ( z>ntdomokos) N-vgylmre 
(Zsögöd), Popper mérnök (Balánhánya), Z ndner Al'réd (<'s'k 
szered*-) mint akik egy ezer leinél nagyobb összeggel és 
erkölcsi támogatással ls segítették a turista egysületet és 
anntk nemes cé kitűzését, amelyek re feledjük  ni-mcsak a 
tnrlsták magánOgye, de az ezálul foj'fldésmek  l-dult Idegen-
forgalom  révén m n^nyájnnk érdeke, akik itt éltlok Ceikban. 

Szerkesztői üzenetek. 
H. E. Gödöllő. A verseket megkaptam Köszönöm. 

Mindenkor sz vesen várjnk értékes, szép bö.teményett. — Az 
említett verskötet nem érki-ze'.t nr g. Örvendenék ha m g-
kOldené. 

" V é t l s e z o t t ^nmnga fl  en, mert elmu'^ztotta 
éanem vett eddig R <vé°z féle  PZ -reccaés scr-ijegyell 

V E Z E E E L T E I T ! 
Moat it.mét alkalom ticállozik, bogy Öl is n.illio-
moB legyen. Ne rcu'asRza tehát el AB vegyen azonnal 

Rt vész fale  sorsjegyet 
K a z d á d l l E I s m é t a 3 á t é l t ! 

I. oszt. húzása május 3-án és 4-én. 
Sorajegy ára. egész fél  nepyed nyolcad 
oaztalyonkint • |000 500 250 ~ ~125 
Kifizetett  nyeremények t'sikb«n : 2 drb á 1 mllló 1 drb 
300000. 1 drh 200000, 1 drb 70000, 2 drb á 600C0, több 

20C00 és számtMuu kisebb nyeremény. 
Ne eng dje magát reábe«zélni más idegen kerületi 
sorsjegyárustól. mert C-dkb n csalt * R vész-fele 

sorsjegyek a BZ'<ronc<ések. 
MegrendeltLetÖk: Áil imi 0 »t jlysorsj aték C<í<i Intéiöaége 

Smilovits M. és Lörincz J. 
Mercurea-Oiuc, (Vákár Me ükeiben), 

i— 

T&DECS és utasítás 
aM-orlosLj o s c ű s 

és m'ndazok részére, 
kik gyomruk teljes megerősödését ki-
vánják és jó étvágyhoz akarnak jutni. 

F i o f .  D r . F á . t e r g y o m o i t e á j a 
azonnal megszüntet gyom^rrontast, vagy bülésből származó 
gyomorfejdalmakat  Ezen t-a rövid has7ná!.ita a rossz gyo-
mor okozta C H B O N I K D " ONDOBT és r sszullé et 
megszül tetl. Egy csészéhez 15 gramm tea ke'l. Naponkénti 
ha«zná'at 1—2 osésza. A hosssu élet alapja az egéssséges 
gyomor, ta-tson egy Ilyen egyszerű gyomorkarát és egész-

séges lesz 
Prof.  Dr. Páter gyomorteéja 

a megyeszékhelyek legtöbb gyógyszertárában éa dr páriájá-
ban azonnal kapható, ahol nem lenne ott a gyógysseréss — 
kifejezett  kívánságra — néhány napon belül besaersi Minden 
e-eaetl osomagon a feltaláló  tör1 érylieg védet*, fényképe  és 
a'álrása látha*ó Lsvelesőlap Utján a tea „Csillag11 gyógyszer-
tér, Braşov, Hosszu-uoaa 5. szám a'atti lerakattól re delhetö. 

Standard Drogéria, Bukur»ţtl I 
Kapható minden gyógyszeitárban éa drogériában. 6 

Meghívó. 
a Tekeröpataki Gözfürész  RéezvényteraaBfg 

1834 r.prilia 10 én d. u 5 orskor 
a gyártelep irodsj'ban tartja 

Xll-ik évi rendes közgyűléséi. 
me'vre n részvényesi krt ti-zHett'-l 
meghívja nz :—:—: I g a z g a t ó s á g . 

T á r g y s o r o z a t 
1. A közgyűlés határozatképességének megálla-

pítása a egvben 2 jegyzőkönyv hitelesítő b 1 jegyző-
könyvvezető kinevezése. 

2 Igazgatóság jql'ntése BZ elmúlt Üzleti évről. 
3. F-^Ugyelő bizottság jelentése. 
4. A mérleg megá'lapitápa s azzal kapcsolatban 

ugy BZ Igazgatóságnak, mint a felügyelő  bizottságnak 
a felmentvény  megadást. 

5 Azon igazgatósági és felügyelő  bizottsági tegok 
helyett más tagok választása, kiknek megbízatásút 
lejárt * ul t«gok választása, 

fi  R-ft'eg»?  ind 'ványok. 
Va'ea 8'r«Trihp, 1934 «vi márciup 31. 

g Használt & 
h i b ó g é p e k | 
•S olcsó árakon •• 

állandóan ral táron ** 
j» e l a d á s r a ^ 
g F i s c h e r Sándornál, H 
^ C s í k s z e r e d a . 1-2 ^ 

Nagy üres bölí orit^tt bsltd'ok kiftdó.  Értekezdí 
leh«t L'iffler  ffyógyazeréPEize],  C-jiVp?erpdB. i—a 

LáSS csodát! 
Női se l y em - h a r i s n y á k . 
Fé r f i  n y a k k e n d ő k 
Speciál márkás minőségekben, 
Mélyen leszál l í tott árakban! 

Móricznál, Csikszeredán. 

| / q C 7 A | a + a r r B Z 0 1 mellett, tizennégy 

r\ad£aiu-iag, ( 1 4 ) h 0 . d ; 1 8 i 1 5 4 C í < r l e j é r t 

p'adr). — Eteileg kisebb ré z ÍB vehető belőlr. 
Öív. Nagy Sándorné tigyv^dn^, UnreureR Ciuc. 

• i t A A i d t ^ A * ± i : i * X * A X A J t J t t 
M  K 
« Uj cipész-mühelyl » 
w It 
ff  Tisztelettel értecítt m C-lkszr-T' da közön- fa 
bt ajgpt, ho?y a Bratisnu ucca 68 PZ a'att ^ 

tlj'-'ftl-ir  M irc/el| gyógyszertár udvarát ) J* 
M CIPÉSZ-MŰHELYT NYITOTTAM. 
^ K szltek mícderf  .jtac'pó et,B rnrgrecd Oő 

9S kivánsága szerinti kivite'b' n vaUmirt jaií- ** 
tásukfttaii  betőltígpfolid-ibbbárak  melit-tt. 

Minden igykez-tem arra irányú', bogy 
ff  a mélyen tisztelt tözünség biza'm • jó ^ 
ff  munkával és pon oksággal kiérdemelj• nr. 

Spo t-cípők lé zitéfe  a le :.uV; aiyagb-1'!. ^ 
ff  SziveB pârtfoţâsi  kér, kiváló tií-ztelt tie' ^ 

jj Ifj.  Bidermann Viktor. • 

AHfShnnnk  b á r m i l y e n m e n n y i s é g -
n u u u u i i u i \ b e n m F g v e t e t n e k . C.ra 

m i^ udtiató a kiadóhivatalban. 8 - i 0 

ţft̂ tOfOfOtOVOtOtOfOIOtOfOVOtOfOtOtOlQt̂ iHI 

MODELL KALAPOK S 
tla naponként n j formák  olosó 
arb&B, E c a g - t e ' í n n f h » t 6 1 c  ^ 

VKNCZEL TANÁRNÉNÁL g 
Ogyanott kesaülnek minden- f ţ 
nemű nfll  kalapok elaArandű 
anyag hoaaaadMával. Kala^ek 
Italakltiaa a legrövidebb Idő alatt. 

Csikaaereda, I. C. Bratlann (Oimaá-
alum)-nooa IU. ea., a 86rhaz köaalebaa. 
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Adóbonok bármilyen cimletekbtn kaphatók. 
Cím megtudható a Vákár üzletben. 




