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ÁrnmintaTásár 1934 május 17-20. napjain Csiisomlyűn. 
A C.iki Székely Mmem Egyleaült folyó  évi má 

jus hó 17—20. napjain, a pünkösdi bucsuk idején nagy 
szabású Aiunintaváaán rendez, amelybe bevonja az 
ország legszélesebb Ipari és kereskedelmi világát. 

Az árumíotavásér bemutatója kiván lenni a bei-
fáid  Ipari, háziipari, népművészeti, iparművészeti, 
fényképészeti,  nyomdai termékelnek (könyv, újság, 
folyóirat,  stb.) és Ismertetője fürdőink,  gyógyhelyeink, 
gyógyvizeinknek. 

Az évszázados mn'tu csiksomlyól bucsu a leg 
alkalmasabb időpont az árumlntavásár megrendezésére. 
Nemcsak a Székelyföld  tízezres tömegűi zarándokolnak 
il a történelmi hirességü somlyói csodatevő Mariához, 
d j az ország minden részéből nagy-zámu érdeklődő 
turista fordul  meg a pünkösdi buciuo. 

Májsu 17—20 napjain Csiksomiyónak 50—60 cz«r 
ember lâioţatrja van. A vásár rendezősége tehát a 
kiállítóknak nagyszerű lehetőséget biztosit vásárok 
kötésére és az áruk propigáláBára egyaránt. 

A kiállítók helyeket lefoglalhatnak  a Mlntavésár 
Irodája, Sumu'eu (iud. Cuc) cim n. — A h*ly?k áru 
m1 ként 100 lej, mely az igényléskor baküldetdó. 

Az eladott áru u án a kiállító semmi százalékot 
nem fiíot  a rendezőségnek. 

A kulturházak. 
A kulturháaak nemcsak arra valót, bogy azokban 

mladannsp táncoljunk éa duhajkodjunk. Eít ugyan a 
csűrökben, elhagyott üres lakásokban is megtehetnék. 
A kulturházak céja a közművelődésnek állandó 6t 
kényelmes ottbont nyújtani. 

A kul urházak a nap bármely részében meleg 
szeretettel várják a beléjük érkezőket. Amit a korcs-
mik nyujWnak a tulajdonosok részéről tapasztalt elő-
zékenységgel, azt a kultúrházakban is meg kell 
tsiá'nunk. 

M>rt hiába, a szíves, barátságos fogadtatás  vonzó-
erővel hat mlndnyájuikra. 

Ha a kulturház ajtai csak táncok és gyűlések 
rlkalmával nyílnak meg, sohasem fog  hozzájárulni a 
közművelődés fejlődéséhez  és látogatottsága messze a 
korcsmák mögött marad. 

Egy erélyes, Intelligens gordoll ozétu házgoid-
nokra van sillksége minden ku'turháznak, aki a ház' 
g-tzdai teendőket végzi és aki békés uton m«g tudja 
fékezni  az ifjúság  kicsapongó kedvét is. 

Míg kell ál'apitani a házi szabályokat, amelyek 
pontos betartásáért első sorban a házgonduok felelős, 
Kgvlk pontját képezze, hogy aki rosszul viseli magát 
bizonyos időre kltlltatlk, aki pedig b'cst ázott, annBk 
a kulturház küszöbét átlépnie soha nem szabad 

Az volna kíván- tos, hogy minden községben a 
meglévő sok egyesület tömörülne csak egy egyletbe 
es a különféle  ágaza'ok egy egy alosztályban működ-
nének. AB erők szétforgácsolódésa  előbb-utóbb meg 
to'zu'ja magát. 

Ét ne csak folytonos  szórakozás, múlatás képezze 
a tárgy-orozatok pontját, hanem komoly tárgyú gaz-
dtsági kérdések íb. Például: a közbirtokossági erdők 
ismertetése, azok üzeme az utolsó években. Szövet-
kezetek alakításának módozatai. A községi tűzoltó-
egyletek megalapítása. Miképpen szabadíthatók meg 
rétjeink a sok viztő', stb., Btb. 

Tudom, hogy az Ily termésserű dolgok hallga-
tása kezdetben unalmas, de blába, az orvosságot is be 
k4ll szednünk, pedig keserű. A megélhetéi kényszerít, 
bogy az ily dolgokkal is foglalkozzunk,  hisz nem volna 
ai a nagy ssegénység, pénztelenség, ha komo'y gaz-
dasági ku'turát teremthettünk volna annak idején. 

A kulturházak igen alkalmas helyet nyújthatnak, 
mindenféle  népünket érdeklő dolgok megtárgyalására. 
H* egyesült erőval fognak  hozzá, akkor a kulturház 
ajtai állandóan nyitva lesznek B onnan mindenki meg 
rakodva térhat basa, mint a virágok közt röpködő 
méh9k. 

H* malomban járunk, akár akarunk akár nem 
megllszteBedűok, valahogy ez volna kívánatos, hogy 
különösen az Ifjúság,  akiknek vállaira még nagyobb 
teher au'yusbodhatik, a kultúrházakban egyiktől egyiket, 
a másiktól másikat — de mindig jót hallva, a létéril 
küzdelem harcára jobban felkészülhessen,  mintahogy 
most van. Szőke  Mihály. 

IfiaHn  If f ih inua  Madéfalva  közbirtokosságának MdUU KOUanyd. h a t á r á b a D ] e v 6 k 6 b ánya , mely 
kockakő- és utszegélyezőnek elsőrendű, hat évr> 
haszonbérbe kiadó. — F-d tételek meg udhatók : 
Sároesy  O éta kőzbirt.  minőknél,  Madéfalrán. 
(Siculenl, Jad Clac). 2-1 

BEL- ES KÜLFÖLD. 
A román parlament  ülésszakát április bó 28-án 

befejezt".  A parlament junlus kczcpén rendkívüli ülés-
szakra g.ül majd ösaze, amelyen többek között az 
1934—35 évi költségvetést ls letárgyalják. 

A kormány  Kolozsváron.  A román kormány 
május hó 1-én este Kolozsvárra érkezik. H írom napoB 
tanácskozásokat szentel az erdélyi helyzetnek. Május 
hó 3-án este a kormány a kisebbségi ügyeket vitatja 
meg a kisebbségi lakósságu megyék parlamenti kép-
viselőinek a meghallgatásával. 

.4 kisántánt  konferencia  április 30-án kezdődik 
BakareBtben. A klBántánt titkársága, amely eddig 
Prágában székelt, most egy évig Bukarestben fog 
működni Titu'escu vezetésével. 

Az európai politikában  nagy sétáláEok folynak. 
Muaanov bolgár miniszterelnök Budapesten van; B»rthou 
francia  külügyminiszter Varsóban és Prágában járkál; 
Suvich olasz külügyi á'lamtiikár Londonban, Brüsszel-
ben tárgyal. 

A. csikmegyei ügyvédi kamara felhívása 
a jogkereső k'izönséghez. 

Az 1934. április 7-én kihirdetett uj konverzioa tör-
vény 40. §-a kizárólag a hitelező tetszésére bízván, hogy 
ez a loldmüveB vagy városi ad'-sával szemben fennálló  kö-
veteléséből a törvény által szabályozott százalékokat elen-
gedje vagy sem; 

tekintettel arra, hogy amennyiben a hitelező követe-
léséből elengedi nem kivan a i nnak teljes összegében és a 
43 — 45 Sg. Bzerint való kifizetéshez  ragaszkodik, ezen szán-
dékát a tv. 40. Şţ-ban meghatározott tormában az illetékes 
törvényszéknél tolyó évi májút 17-ig Írásban be kell je-
lentenie : 

tekintettel arra, hogy ezek az írásbeli bejelentések 
vissza nem vonhatók, de az il'-en bejelentett követelések 
fizetési  határidői bizonyos tekintetben kedvezőtlenebbek, 
miül a konvenált, illetve Ua^ílítuit követelések fizetési 
határidői ; 

tekintettel arra, hogy a csikmegyei ügyvédi kar, a 
bejelentések elmulasztásáért éppen ugy nem vállalhatja a 
felelősséget,  mint nem érzi magát feljogosítottnak  arra sem, 
hogy a tv. 40. §-ban szabályozott bejelentéssel Ugyteleinek 
kizárólagos rendelkezési jogát esetleg annak intenciója el-
len gyakorolja; 

a csikmegyei ügyvédi kamara folyó  évi április 22-én 
tartott rendkívüli közgyűlésén elhatározta, hogy a konver-
ziós tv. 40. §-ban szabályozott bejelentéseket a kamara tag-
jai csak ügyfeleik  kifejezett  i szóbeli, vagy írásbeli) utasí-
tására teszik meg. 

Ennélfogva  mindazok a hitelezők, akiknek akár jog-
erős bírói ítélettel megállapított, akár jelenleg per alatt 
álló olyan követelése van, vagy követeléseik vannak, ame-
lyek a konverziós törvény rendelkezései alá esnek, de akik 
követeléseiknek égész összegében való megfizetéséhez  ra-
gaszkodnak és eziránti igényeiket a törvényszéknél beje-
lenteni kívánják, meghatalmazott ügyvédeiknek e r re vo-
n a t k o z ó kü lön u t a s í t á s t kell, hogy adjanak, 
mivel ilyen utasitás hiányában a csikmegyei ügyvédi ka-
mara tagjai a közgyűlési határozat értelmében semmiféle 
bejelentést nem kötelesek megtenni a a bejelentés elmu-
lasztásáért a felelősség  kizárólag a hitelezőt fogja  terhelni. 

Dr. Ábrahám József, 
kamarai elnök. 

Az „Assziszi virága" Szépvizen. 
Szeut Ferenc CBÍk szeredai Haimadik Rendje fogada-

loiutételi ünnepségén nyilvánosság elé lépett azzal a szán-
dékkal, hogy a rend Bzámára hiveket szerezzen és erkölcsi 
erejét kifelé  ia megcsillogtassa. Az „ABBZÍSZÍ virága" meg 
is bódította a sziveket. Aki végignézte és végigélte ezeket 
az élőképeket, feltétlen  elhatározta, hogy jövőben jobb, sze-
rényebb, engedelmesebb, adakozóbb mértékletesebb, egymást 
jobban megbecBülőbb lesz. A jószándék pedig a tett fél-
értéke. Jó szándék vezette a azépvizi katólikus közönséget 
is akkor, amikor meghivta szereplőinket az „Assziszi vi-
rágáénak előadására. Budurian örm. szert, esperes ur, aki-
nek kezdeményezését készséggel karolták fel  és kitartóan 
támogatták Kováts Mihály esperes-plebános, Sándor Zsig-
mond kántor és a falu  intelligens férfiai,  uriasszonyai, annak 
a felismeréséről  tettek tanúságot, hogy jó néha az égre is 
tekinteni a földi  CBÖrtető tülekedésből, mert kitudja mikor 
kérik számon ott fent  a sáfárkodást?  Szépviz és szomszé-
dos községei megértették hivó szavukat és jöttek a munka-
idő ellenére, sokan még lemondva a hétfő  esti előadás 
kedvéért a tánccal kecsegtető vasárnapi aportmulatságot is. 
Különösen az egyszerű nép jött el ezép számban. Keserű 
András szentmiklósi, Bokor Ferenc delnei, Sós Dénes szent-
mihályi plébános urak vezetése alatt jöttek a testvér har-
madrendisták seregesen, hogy szivükben egy felejthetetlen 
előadás limogató él megnyugtató énéiét vigyék el haza 

és hiutsék szét azokra, akiket bármi megakadályozott az 
előadáson való részvételben. 

A szereplőket már délután autóbusz vitte ki az egész 
rendezőséggel eggyütt, akiket Sándor Zsigmond kántor fo-
gadott szeretettel és ajánlotta fel  tágas lakását a vendé-
geknek. Csakhamar nevetés, kacagás, derű és jókedv verte 
tel a szép, világos szobákat, amely átragadt Kováts és 
Buridán esperes arakra is, akiknek kedves kalauzolása mel-
let a tisztelgő éa szereplő rendezőség megtekintették a szép 
katolikus templomot, meghallgatták P. Domokoa művész 
kezei alatt a régi hírneves orgonát, majd az örm. szert, 
templomot keresték fel,  amiközben a verőfényes  napsütés-
ben vigan kattogott Szeiwart László fotografáló  gépe. A 
A vendégek megtekintették a gör. kath. templomot is, majd 
azután Kováts esperes ur vendégszerető házánál asztalhoz 
ültek. „Talán sohasem volt ennyi kacagás és vígság ebben 
az épületben, mint most", — mondotta a mosolygószemü, 
fehérhajú,  szíves házigazda. Fogyott a sonka, kolbász, a 
jóféle  csöröge, no meg a bor is mindaddig, mig a köteles-
ség nem szólította őket. Az előadás a szokott gördülékeny-
aéggel, a közönség sűrű meghatódottságával, kifogástalanul 
zajlott le. A szereplők mindenike művészileg kitett magá-
ért és megérdemelte a sok tapsot és ünneplést. Megelőző-
leg P. Domokos konterált kedvesen és szellemesen. 1*. Fidél 
rendi igazgató rövid beszédben mutatott rá Szent Ferenc 
harmadik rendje terjedésének szükségességére. Előadás után 
Budurian örm. esperes vendégelte meg vacsorával a sze-
replőket és rendezőket. Illesse őket köszönet és hála érte, 
valamint fizesse  meg a jó Isten Sándor Zsigmond kántor 
urnák kipróbált rendezői készségével nyújtott segítségét és 
engedje a Mindenható, hogy lelkiekben is meglegyen az er-
kölcsi eredmény, aminek elérésére törekedtek Szent Ferenc 
harmadik rendjének fiai  és leányai. 

ISTEN VELE 
P é t e r B a l á z s tanító ur I Amikor a gyászjelentését 
megkaptam, elszorult a szivem messze ködös távlatokba 
siklott a lelkem, csengő gyermek kacajt diszkrét halk or-
gonazúgást, szelidszavu feddéseket  hallottam. Imádságos 
lélekkei, ürok ueiiiiieu, a valiádoa lélek kiegyel, súlyozott 
ságával, családja szeretetének példátmutató érzésével, gon 
dok, bajok, bánatok között is megelégedetten járt közöttünk... 
Közelében elhalt a goromba szó, szájra fagyott  az illetlen 
beszéd: a falusi  tanító lélekintelligenciájának tekintélyével, 
puszta nézésével és megjelenésével nevelt... Amikor ember-
nyi emberré serdültünk és egy kis jogot formáltunk  arra, 
hogy elért társadalmi helyzetünkben, a tisztes távolság be-
tartásával közeledhettünk hozzá, belemerengett a szivünk, 
bogy ez a jóságos, szelíd lélek indított el életutunkon... 
Ötvenkét esztendőt töltött a katolikus oktatás szolgálatá-
ban I Több, mint lélszázadot! Munkában, soha nem lankadó 
energiával, derűs optimizmussal, Istenben bizó vallásos meg-
nyugvással. Lelki finomsága  vallásos nüánszokban annyira 
érzékeny volt, hogy már a legcsekélyebb közöneégesség is 
bántotta. SohaBem felejtem  el, már főiskolai  hallgató vol-
tam, a mikor a virágvasárnapi passzió éneklésére fogott  be 
áldott emlékű Baka János kántor ar. Természetesen szerep 
jutott Péter Balázs tanító urnák is, -aki különben, mint se-
gédkántor kiváló orgonaludásával és nem nagy terjedelmű, 
de biztOB és behízelgő énekével emelte évtizeden át az is-
tentiszteletek fényét.  Amiut az iskolában tolyt a próba vi-
rágvasárnapján, hogy aztán átvonuljunk a templomba, az 
utcáról hangos szekérzörgés profánizálta  a megható ünnepi 
csendet. 

— Micsoda közönséges, romlott lélek lehet, aki ilyen 
nagy ünnepen befogja  a lovait, — mondotta fejcsóválva. 
Ezzel megcsillogtatta lelkének nemes vaUásos gyöngyeit. 

A székely emberek örök találékonyságával „ezermes-
ter1' volt. Ha kellett órákat reperált. Hegedűket fabrikált, 
elbontotta az orgonát, kijavította, gyümölcsfákat  ültetett, 
élete nagy munkálkodás volt mindaddig, mig a betegség 
le nem verte a lábáról. Akkor ia türelmea, derült, Iatenben 
megnyugvó volt. Olyan határtalan volt családja iránti sze-
retete, hogy 32 éves özvegysége alatt még nem is gon-
dolt arra, hogy korán elhunyt áldott feleségét  mással pó-
tolja és gyermekeinek, akikből mind derék, vallásos, mun-
kás, kötelességtudó, hazátszerető embereket, jó leleaégeket 
nevelt egyedül, talán egy mostohaanya kíméletlenségeit éa 
érzésnélküÜBégeít szerezze meg. 

Ma, amikor nyitott sírjánál áll Csikszentmárton—Cse-
kefalva  apraja, nagyja, hogy elbúcsúzzék egykori iskola-
mesterétől, akinek keze alól generációk kerültek ki, engedje 
meg, hogy azzal a tisztelettel, amellyel viseltettem mindig, 
egy könnyet hulassak én ia volt növendékei nevében a mély 
sirüregbe, mint a hála és köszönet, beCBŰléa éa elismerés 
forró  könnyét... Áldja meg az Isten halóporaiban is éa ve-
zérelje lelkét az örökboldogaág hónába, amelyet már itt a 
földön  kiérdemelt. A l b e r t iBtván. 

Csiktaploczán, a FöutmentéD 316 szám 
alatt egy lakás három szoba, konyha 
és kamrával kiadó. »_• 



1-ik oldal, C S I K I L, A P O K 18 h A B , 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A burgonya termesztése. 

Nincs növény, amelyik a bnrgonyán&l biztosabb 
és több jövedelmet adna Csíkban. Hálát kell adnánk 
aa Istenek, hogy ezt a növényt adta noktlnk, mely a 
szegény, hUvös hegyes vidéket annyi éhségtől szaba-
dította meg. 

Miután az összes növények közt nálnnk a bur-
gonyát első helyre kell tennünk, legelőször e növény 
termesztését kellene Ismernünk alaposan. 

Az nem mondható, hogy a burgonya termesztése 
Ismeretlen volna gazdáink előtt, hisz nincs egyetlen 
gazdaság e nélkül. 

Atonban legalább én nem tudok arról, bogy a 
burgonyával a mostani kor követelménye szerint fog-
lalkoztak volna Csíkban. Tudományos éa gyakorlati 
kísérletekkel nincs alá támasztva a mostani termesz-
tési módszer, ezért mindjárt a legelső kérdésre sem 
tudunk nyugodt lelkiismerettel megfelelnünk  Több 
mint 2000 burgonya féleség  van, ezek közül a csíki 
viszonyoknak melyik felel  legjobban meg? A hány 
gazda annyi félét  termel sőt egy gazdaságban ls talá-
lunk két három félét,  ami annak a jele, hogy maguk 
a gazdák ls nincsenek teljeBen tisztában, melyik a 
legjobb. Igy ültetik azt, amelyikhez legkönnyebben 
bozrá jutnak, líiután az értékesítési nebéztégek egyre 
fokozódnak,  feltétlenül  a minőségre  nagy súlyt kell 
helyeznünk. 

Ezért mindenek előtt megkell állapítani, a csiki 
viszony oV nak melyik a legjobb burgonya fajta  és ezt 
kell termelni mlndanütt. E célból ngy gondolom, egy 
öt évre terjedő burgonya termelési kísérleteket kellene 
végeztetni értelmesebb gazdáinkkal egy igazi, Bhhoz 
értő Bzakember vezetése alatt. E kísérletek eredménye 
a fent  nem tudott kérdésre választ fog  adni. Ne má-
soktól várjunk a burgonyára nézve utasításokat, hanem 
megfordítva,  nekünk kell másoknak is itt tanácsot 
adni, mert amint fentebb  emlitém, Calk legelső gaz-
dasági terménye a burgonya. 

Termesztése egyébként gazdáink előtt eléggé 
Ismert. 

A talaj előkészítés, az előveteményhez Igazodik. 
Ha őszi kaláBzoeok után jón tarlótöréB, őszi megazán-
tás, tavasszal fogaeolás,  vagy ba a föld  Igen gyomos 
egy közép mély szántás. (15 cm.) 

Ahol nagyobb mennyiségben termelik ott a tavaszi 
szántással egyidejűleg megy sz ültetés, az eke után 
minden harmadik barázdába elrakják a vető burgonyát, 
igy a szántással egyidejűleg kész az UltetéB is, azután 
az egéBzet elfogszolják. 

A Borok távola 40—70 cm, a sorokban a növény 
távola 20—35 cm. közt Ingadozik, az ültetés mélysége 
7—10 cm. lehet. 

Szükséges vetőgumó egy köblŐB földre  4—5 mázsa. 
Az ültetés Ideje április bó, május eleje. Kétszer 

vagy ha Bzükség háromszor is megkapáljuk, az utoteó 
kapálással egyidejűleg feltöltjük. 

A kiszedés Ideje rendesen október hó, de máB 
házi szükségletra augusztusban is szedhető. 

A bánaágban május végén már van uj burgonya, 
mert ott a vetőmagokat koBarakban február  hóban az 
lstálókban csiráztatják, márciusban már kiültetik. 

A terméa nagysága fajták  Bzerint egy köblös 
földön  15—19 mázaa közt ingadozik. 

A burgonya az előveteményekben nem válogatós, 
még önmaga után ÍB termelhető. Legtöbbet Bzokott 
teremni még is friss  törésekben és pillangós virágú 
növények után. A könnyebb, homokoB talajokat szereti. 
A kötött talajokban szappanos lesz a burgonya. 

A trágyát mennyiségileg meghálálj», de még ÍB 
csak az előveteménye alá kell trágyázni, mert az ét-
kezési burgonyára a közvetlen trágya nem jól hat. 

Betegsége la elég van, de ezeknek leküzdése a 
tudományos kísérletekkel megállapított módozatokkal 
lehetséges, amikről aajnoi még Csíkban nem igen be-
szélhetünk. Szőke  Mihály. 

FORUM. 
A köszönés. 

I'j kalapot vettem, szép világosszürkét, fekete  szal-
laggal. Hódító dinnye-formája  volt. Pár napi viselés ntán 
megdöbbenve eszméltem rá, hogy karimája a sok köszön-
getéssel járó lekapkodás miatt gyászosan megrokkant. Te-
teje kétfelől  behorpadt és ujjaim helyén visszavonhatatla-
nul zsíros foltok  sötétlenek. 

Megmenteni óhajtván vagyonomat, 1\ tanár ur mód-
szeréhez folyamodtam,  ami abban áll, hogy az ember a ka-
lapkarimát tarkója felett  ragadja meg és furfangosan,  há-
tulról-elöre emeli le. Mindhiába, a karima épenugy össze-
tört, csakhogy eznttal — hátul. 

Megadtam magam a Borsnak. Két hónapi köszöngetés 
után ujjaim helyén kilukadt a kalap, pereme gyászos hul-
lámvonalban lógott füleim  fölé  és én — miután sportfér-
Öuhoz illő egyszerűséggel áttértem a kalaptalanságra — az 
udvariaskodás e vértanuját lélretettem a legközelebbi in-
ségakció céljaira, i Bármikor átvehető, i 

A köszöngetés minálunk, abol mindenki ismeri egy-
mást és jobb elfoglaltság  hijján egész napját az utou tölti, 
súlyos, megoldásra váró problema. Valóságos forgalmi  aka-
dály. Különösen, bogy olyan orv-köszönők is vannak, akik 
délutáni korzó-időben minden találkozásnál újból köszönnek 
és sértődés terhe alatt kikényszerítik belőled a visszakö-
szöntést. Aztán az is, hogy két-három nyelven, legkülön-
bözőbb szónoki fordulatokat  kell variálni, ami érthetővé 
teszi, bogy némelyek kezétcsókolommal üdvözlik a levél-
hordót és napon sütkérezés közben jó estét emlegetnek. 
Ennek az ndvariaskodásnak akkor volna értelme, ha egye-
bekben is ilyen előzékenyek volnánk. Ezt azonban ellensi-
geink sem foghatják  ránk. 

Május 3—4-én kezdődő uj sorsjátékban már 

19 egymiilliós főnyeremény 
k e s m l k i a e i a c l & a i f t . 

Az uj játékterv szerint főnyeremény a legszerencsésebb esetben 
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Bévéas Ernő fóelárnsltó  szertn sés sorsjegyei 
kaphatók : 

L ó r i n c z J ó z s e f 
osikl intéaöségnél, Merourea-Cluo—Cslkssereda. 

Volna szerényen egy közvetítő indítványunk. Kössünk 
fegyverszünetet  egymással, e város lakói, és a torgalmas 
órákban — pl. délelőtt 10—1, délután U—8 között küz-
megegyezéssel egyáltalán ne köszönjünk egymásnak. Vagy 
tartsuk fenn  ezt az idegenek és azok számára, akikkel tény-
leg dolgunk van I 

(Csakhogy mi történik ilyenformán  azokkal, akiknek 
a „nem köszönés'' egyéni világnyelvük kilejezni X vagy V 
iránt legújabban érzett neheztelésüket'/ Mert vanuak nekünk 
ilyen köszöuő-müvészeink is, kik kalapjuk levételének ár-
nyalataiba egész történeteket tudnak belevinni, i 

Gimael a maga részéről lemond a neki járó köszö. 
nésekről, csatlakozásokat a Szerkesztőségbe kér. 

Alaptőke 110 lei. 
Ennyi ajándékot kapott a Székely fakitermelő  szövet-

kezet, mikor most egy éve megszületett. 
Azért lehetett ilyen kicsiny az ajándék, mert a mi 

székelyeink nem igen akarták az apaságot vallalui. Xem is 
lehetett még akkor tudni, milyen vérből való a gyerek 
és nem fog-e  esuf  meglepetéseket szerezni későbben, ha 
majd megnő. Xem fog-e  visszaélni haszontalan kamaBz mód-
jára a rápazaiolt gondoskodással, a maguktól elvont és 
néki nyújtott snlyos, 110 lejes befektetéssel. 

A székelyt sokszor csapták már be. Ezért lett bizal-
matlan. Földjének zord az éghajlata, kicsiny termést nyújt 
az egész nyáron át a röggel való küzdelem. Nincs pihe-
nése télen sem. Akkor még többet verejtékezik kinn, a dő-
rékig érő hóban, mikor a fáját  behozza. Küzdenie kell érte 
az első fejszecsapástól  kezdve, B községi elöljáróságokon 
át, BZ erdészeti hatóságok rendeleteinek útvesztőin keresz-
tül, egészségét és tesli biztonságát kockáztatva addig, mig 
az eladás után meglepetéssel látja, hogy kevesebbet kere-
sett, mintha félannyi  időt napszámban dolgozott volna. 

Ezért bizalmatlan hát, mert szinte ellenérték nélkül 
kell elvesztegetnie muukáját és értékeit. 

Akadt azonban néhány ember, kik féltő  apai szere-
tettel kezdték az újszülöttet gondozni. Sok lelkesedés, de 
még több akaraterő kellett hozzá, hogy dacoljanak a bi-
zalmatlansággal, sértő gúnyolódással és olykor jogos kriti-
kával is. 

Elmúlt egy esztendő. Az uj keletű eszme kifejlődött. 
Kiderült, hogy ha van lelkesedés, melyet a becsületes munka 
szít, akkor még 110 lei is elegendő, hogy életben tartsa 
és kifejlessze  azt a nagy eBzinét, melyet a Székely Faki-
termelő Szövetkezet akar megvalósítani. 

Ma már csökkent a székely gazdák bizalmatlansága. 
Mind többen és többen csatlakoznak, hogy levegyék egy-
más válláról annak az irgalmatlan munkának cgyrészét, 
mely egyénenkinti, vagy birtokosságonkinti kitermeléssel jár. 

Gimael a maga részéről örömmel látja ennek a be-
csületesen megindult munkának a fejlődését.  Szerencsét kí-
ván a szövetkezet vezetőinek és tagjainak az ügy egyéves 
évfordulója  alkalmából, (iratulál az eredményekhez és ígéri, 
hogy segítő munkatársa lesz ennek az eszmének, mert meg-
győződése, hogy a cél a székely közvagyon megőrzése és 
az okszerű gazdálkodás a háború utáni években ebben a 
súlyos válságában közös érdek, Bzékely érdek. 

Elitéi azonban és alapjában elvetendőnek tart minden 
olyan hangot, mely a túlzott fajelemzésből,  vagy az ezzel 
kapcsolatos önös érdekből születik és ilyen szemszögből 
leskelődve igyekszik bírálatot gyakorolni olyanok felett,  kik 
tekintet nélkül fajiságukra  a székely ügyért dolgoznak. 

Az ilyen emberek ténykedéseit még nagyobb öröm-
mel kell fogadnunk,  még nagyobb testvériességgel kell keb-
lünkre ölelnünk, mert velünk és a mi boldogulásunkért akar-
nak ők is dolgozni. Gimael. 

* * * * * * * * * * B l * ± * ± ± * * * } 

III festessen 8 ü addig, amig meg nem gyöző-
dött mintáim éB munkám felül-
múlhatatlan í z l ésességérő l . 

8 ANTAL, pieter 
2 - 8 
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Bóváss Ernő tg.-murotl főelárusltásában  az elmúlt 
HO*sjáték alatt a 

20981 számú sorsjegy 1000000 — 
15228 száma sorsjegy 1 .r00.000 — 
17506 száma sorsjegy 300000'— 
17850 számú sorsjegy 200.000 lejt nyert, 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Üzenet... 

A mul ifjúság  tempói ismeretesek. A világháború 
utásl lerongyolódott Idők fi  itelsága nagyon okos, bölcs 
és e lspo't jt-leD?ég. A szirházi élet és mozi Iskolájá-
ban kápzitt gqn?rác!ók elficaraodott  képzelgéseinek 
már alig Uh?t 'anácsot adni. Többet tudr: k minden 
földi  tudá^ná1. N -kik már ember ujat nem mondhat. 
Szánalmas UreBsegük micden komolysággal, jólnevelt-
séggel szemben érzéketlen. Egytlen ur bennük a 
feltűnés  és a szprínytelenség. — Nos e reménytelyea 
ifjuságuak  egyik réfze  vasárnap kirándul a templomba 
is. Végig bámészkodja (jobbik eBe ) a Bzent Misét 
és prédikáció e'őtt menekülésezerUen elhagy ja a templo-
mot. Amire a pup a szószákig ér, tddig kllirii' a templom. 
Az arsnyifju'ég  i'l?zilad az evangelium bölcs szavai 
elől. ArM már nem kiváccsi. Sjm divatról, Rem • oz-
metikáró1, sem merser.dik rendszc rli tornáró1, sem diva-
tos táncot ró!, sem egyéb cneruerletességekről nem be-
szé'nek. — H»t mondom ezek után üzentek mu't va-
sárnpp a te^p'omi szósz' krő'. Azok után, akik szoká-
sosan elszöknek a t-^oip'omból. M után nem hallhntták, 
mi szívesen u f r u t  közvetítjük kiváló tudátu plébá-
nosunk o'ioi szavait. Aki pockai finomabban,  mint 
ahogy m^gérdemelti-k ^elna kéri, bogy hagyjanak fel 
ezzel a tiszteletlenséggel. Maradjanak csak ott eţy pár 
percre még ób mog-tHságukból ereszkedjenek le az 
evangélium mélységéig. Sok r-z^pet és hasznost fognak 
abbpo találni. — Vaey esetleg maradjanak otthon — 
ez a mi tanácsunk. Nem Bokát veBzlt velük BZ anya-
szentegyház. 

— Kanonoki beikta tas . A mult vaBárnsp, ápri-
lis hó 22-én iktatták be ünnepélyes és benfőség*  s ke-
retek között Gyulafehérvárt  a három ujjonnen kineve-
zett c. kanonok'.t; Dr. Szabó György gyu'af.'bérvári 
theologiai tanárt. Oláh Dániel főepperes,  töviui plébá-
nost és Dr C<ipak LMos főglmn.  tanár, internátust 
igazgatót. M 'jláth püspök megbízásából a beiktatást 
Dr. Fejér Gerő prelátus- kanonok végezte. Dr. Ceipak 
Lajos 22 év<< működik főgimnáziumunkban.  Több mint 
két évtizede lelke- buzgósággal s igazi hozzáértéssel 
tanitja ifjúságunknak  a mngyar irodalmat, mintaBZ6rü 
gondossággal vezeti BZ internátust; az iskolán kivül ÍB 
tevékeny munkásságot fejtett  ki e róm. kath. népszö-
vetség tagozatainak megszervezése terén a városunk 
és a csiki filvak  bivei jelen ünnepeken éB nevezetes 
évfordulókon  sokszor gyönyörködhettek szép, uj gon-
dolatokban gardsg beszédeiben. A fópásztori  kegy és 
kitüntetés e'?ő sorban személyének szól, de Bzól vér-
megyénk első l u'iurintézményének, a főgimnáziumunk 
Is, melynek a kitüntetett egyik értékeB, képzett tanára. 

— Pá r to l j uk a színészeket A mult héten 
megkezdte városunkban a bukaresti Magvar Színház a 
vendégjátékát. A tárf-ulat  a leglrivá'/ú l> nőkből áll és 
eltnond'ia'juk. boiy előédás&ik minden támogatást meg-
érdemelnek. Ugy az op:rett, mint drámai együttes hi-
vatása magaslatán áll és a magyar szónak, a kultúrá-
nak mlod nk'pp'n hivp.tott hépviBelől. A színház elfő 
hetét nagyon gyenge érdnklódés kisérte Értjük, tudjuk, 
hogy n»m a jóindulat hiánya volt az oke, hanem az h 
válságod gazdasági helyzet, amelyben élünk. Mjgis 
kérjük közönségünket Igyekezzék szeretettel megér-
teni azt a küzdelmes hivatást, amelyet színészeink be-
töltenek. É-i támogassuk őket Bztvvel, lélekkel éB azzal 
a régi melegséggel, amely ennek a ku'turvárosnek va-
lamikor országos hirü jellegzetessége volt. A jövő bét 
műsora: április 28 án este, Áprilisi vőlegény, operett-
újdonság, április bó 29-én, vasárnap délután 5 órakor 
Tessék beszállni, operett, vaaárorp este. Nyitott ablak, 
táncos operett, április hó 30-án : Előre megfontolt  szán-
dékkal, bűnügyi színjáték éa máíus hó 1-én, Kék Duna 
Strauss op«rett újdonság. — Május 2-án és 3 án a 
színészek vidékre utaznak. 

— Rendezik a H a g a n j a v a k nyugdí jasa inak 
i l letményeit . A cüki magyar képviselők és a Magynr 
Párt állandó sUrgetésére vérre rendezésre kerül a 
M-tgánjavsk veit tisztviselőinek nyugdíj kérdése is. — 
Gyárfás  Bemér Cíifcm'gyal  szenátornak a pénzügymi-
niszter kijelentette, hogy erre a célra az állami költség-
vetésben öt millió lejt iránvoz elő. Minden remény meg-
van tehát arri, hogy az 1934—35 évi, majd juniusbar 
megszavazandó költségvetés megoldja sok kisembernek 
12 esztendő óta húzódó cyugd'j ügyét. 
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— A budapesti nemsetkózl váaár 1934 évi 
méjus hó 4 ón nyillk meg. A vásár Idegmforaaima 
ezúttal április hó 27-ón, pénteken Indult m-g, =ert 
ettől a naptól kezdve érvényes a vásár tb képvisele-
teinél és a menatjegylrodáknál besz^rezbe ő váBár-
itazolvány ellenében biztosított vizumutazési és szóra-
kozásl kedvesmény. A vásárlgasolvány ellenében Ma-
gyarorsságon utólag beazerezhetó magyar v'zum árát 
leszállították 2 50 P-re. As utacáal kedvezmények sorá-
ból padig megemlítjük, hogy Magyarország 50 száza-
lékos és Csehszlovákia 33 Bzázalékos kedvezményt 
nyújt. A jugoszláv és a román vasutak a visszauta-
zásnál biztosítanak 50 százaiétos árengrdményt. A 
Budapestre való utasás tekintetében ezek as összesen 
22 államban vasúton, autóbuszon, folyami  és tengeri-
hajón, valamint a légi jármüveken nyújtott kedvez-
mények a vásár u'o'só napjáig, vsjyls május hó 14-ig 
érvényesek. Visszafelé  a közönség május 4-tól május 
hó 22-lg vehett Igénybe az olcsó utazást. 

— Aa osztalymérnökiég m á r el is költözött 
Mégis ez let a vége. Csíkszeredából elvitték ez osztály-
mérnökséget Sepsiszentgyörgyre. Hiábavalónak bizo 
nyúlt minden közbelépés. Hiába vállalta a vármegye 
főispáni  hivatala, bogy az osztálymérnökség hivatalát 
telj^Ben Ingyenesen elhelyezi, hiába jártak el a vár-
magve minden pártállásu képviselői ÉB szenátorai az 
illetékes helyeken. Nem volt irgalom. Az osztály mér-
nökség, amióta a vasutat megnyitották, vagy 37 év 
ót», nagyszerű helyen volt CsikFzerrdában. Most egy-
szerre jobb hely lett Bapsiszentgyörgy. Odavltték, már 
e! la költöztették. Minden központi hivatalunktól meg-
fosztanak  az utóbbi években. Mesterségesen elsorvaszt-
ják nemcaak ezt a várost, hanem a megyét ls. Mintha 
egyre világosabban ezzel s céllal visznek el Innen 
mindent. 

— A asögödi melegfilrdö  mindennap nyit-
va van, az Ipartestülettől állandó kocsijára! áll a 
közönség rerderezésére. Április hó 29 én (vasárnap) 
Zsögödfürdőn  a fák  nrpjával kapcsolatosan nagy mü-
toros és tánccal egybekötött kirándulás van. 

— Halalosás. Schóbert János kereskedő, folyó 
évi április 26-án, 84 éves korában maghalt Tusnádon. 
Schóbert bácsi a régi jó világ egy itt felejtett  ked-
vessége volt. Tele fiatalos  lelkülettel, csodálatosan 
ilerds hangulattal, örökös mosolygással és jókedvvel. 
Q>akran feltűnt  a városban, ahol a mai bu-1! éveseket 
megszégyenl'ő bizalommal, hittel beBrélt az életről, a 
munkáról B különösen a dalról, a muzsikáról. Egyen-
F.uly0í0f.tabb,  szebb lélektől embert míg nem láttam, 
miat Schóbert bácsi. Sikat járt a világban, nyelveket 
beszélt, igy románul is. Mindvégig derék magyar ma-
r»d*. Csak nemrégiben üdvözölte, mint a fa'u  vénje. 
Güsti közoktatásügyi minisztert, a tusnádi látogatása 
alka:mával. A minisztert előbb jól végig nézte, majd 
azt mondta, — „a Miniszter urnák olyan barátságos 
arca van, hogy nem lehet román ember". Schóbert 
bácsit nyolc gyermeke gyászolja, akik közül több elő-
kelő állásban van. 

— Orvosi rendelő áthelyezes. Dr. Berkovlcs 
József  orvosi rendelőjét, május hó l-lől, Bulevardul 
Rigai»; Ferdinánd No. 11. (Qrünw tld-félo  házba), kőhíd 
mellett, az emeletre, helyezi át. 

— A fak  napja. Április hó 29 én tartják meg 
az ÖSSZÍB helybeli iskolák részvételével â fák  ünnepét. 
Kedvező idő esetén az ünnepet Zsögödfürdőn,  esős 
időben a helybs[i Astra termében tartják. — Az Isko-
lák reggel fél  9 órakor vonu'nak fel  testületileg adr. 
H r ch szanatórium elől. Zsögödfűrdőre  egész délelőtt 
áiUadó autóbuszjárat a vármegyeháztól. A nap jelen-
tőségéről Dumtrsscu gazd. tanácsos ÓB Bujoreanu 
erdőmérnök beszélnek, a műsor egyéb számait as is-
ko'ák énekkarai látják el. — Kedvezőtlen idő eBetén 
a fák  napját délelőtt fél  11 órakor tartják meg az 
Astra termében. 

— Tüzeset Hilász Adolf  gyergyószentmiklós! 
szeszgyára április hó 25-én éjjel meggyúlt. A tüzet 
idejében sikerült elóltani anélkül, hogy nagyobb káro-
kat okozott volna. 

— Leállottak a helybeli gépjármüvek. A hely-
beli gépkocsik leállottak, miután olyan óriási biztosí-
tási dijakat vetettek ki, amelyeket megfizetni  képtelen-
ség. Miután egyéb terhek mellett az egy-egy kocsira 
kivetett 3500 lej ss utasbiztosítási dijakat a tulajdono-
sok magfizetni  nem tudják, így niccs más válaBZték, 
miat kenyér nélkül állani és fdcs^prtl  munkanélkü i 
nek. — Mjgy baj, hogy az egész gazdasági életünkből 
hiányzik a terhelt bölcs elosztáBa. Esztelenül rakják 
rá Iparra, kereskedelemre a terhek sokaságát. Nam 
lahet ezt kibírni, megömlik alatta minden vállalkozási 
és épitő kedv. Akinek látó sietne van, annak látnia 
kell ezt aa elsorvadást és az esztelen terhek következ-
tében való összeroppanást. 

— As elboosátáa alatt álló vasutasok 
fl  gyeimébe. Bukarestből, a Magyar Párt köreiből 
vett értesülésünk szerint, Bethlen György gróf,  párt-
elnök és Dr. Gyárfis  Elemér szenátor újból interve-
niáltak Mireuta CFR. vezérigazgatónál az elbocsátás 
alatt álló magyar vasutasok függő  kérdésének végle 
ges rendezése végett. Mereuta vezérigazgató megértést 
mutatott éB bíztató ígéretet tett arra, hogy a felmon-
dásban levő magyar vasutasok visszatartásáról intéz-
kedni fog,  egyelőre meghosszabbítja a felmondás  idejét 
és időközben módot keras arra, hogy a kérdés köz-
megelégedésre rendezhető legyen, nyugdíjazással és a 
nyugdíjjogosultság elismerésének megállapításával, — 
melynek akceptálása esetén a kérdés nyugvópontra 
kerül Az érdekelt vasutasok várják meg a tárgyalások 
eredményének nyilvánosságra hozatalát, melyről m4g 
idejében és a további magatartásról a Magyar Párt 
tájékoztatót fog  közzétenni ac öisiei hírlapok u ján 

Tiszta vér — tiszta bőrIII 
Vért iszt i tásra ne használjon 
kenőcsfélét,  h a n e m t a r t s o n 
alapos kúrát Prof.  Dr. Páter 

v é r t i s z t i t ó t e á j á v a l . 
Ügyeljen arra, h-gy felnőttek  és kle gyermekek részére 
külön-külön keverék készült. Középiskolai korban levő leányok 
és fiak  a felnőttek  részére összeállított keveréket használják 
az eredeti osomagolá̂ hoz mellékelt használati atasttás szerint. 

Prof.  Dr. Páter vértisztitó teája 
megaaűntet pattanást (Aone vulgáris), böraömört, haj-
ótvart, vart, hólyagot, a börmlrigyek elgennyedéait, fiatal-
korúak bőrkiütéseit, skrofulát,  egoaemát, erői vér okoata 
orrvörö.iéget, börvleaketegaiget. Ezen tea nagyrabecsalt 

házlszer, melyet családok egymásnak szívesen ajánlanak. 
Prof.  Dr. Páter vértisztitó teá ja m e g y e s z é k h e l y e k 
gyógyszertáraiban ól drogériálban azonnal kapható 
Leveleid-lap utján a tea .Csillag" gyógyszertár Braşov, 

Hoasza-aooa 5. sz. alatti lerakattól rendelhető. 
4 Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. 

— Erre igaián nagy aafikaág  van. Elnézi az ember a 
rom&n sajtó hangját. Tlsz-a őrtllet az a türelmetlen tónus, 
amellyel a román népet Idegesitik és a nemzetiségek felé 
heocellk. Szinte általános már a roaszlndalatu beállítás és a 
felfaláara  való nszltás. Itt van ai Universal, amely ujabban 
a helybeli g'mnázlum-t kezdi kl. ne nem kell az Unlvereollg 
menni. A helybeli román lap legutóbbi száma ls bölos állam-
politikai Irányokat szegez le. Igen-Igen helyesli, hogy a vasat 
kidobja azokat, akik 16 év alatt nem tanulták meg az állam 
nyelvét. Jó kezdetnek minősíti e dicső tettet és reméli, hogy 
minden más állami Intézmény folytatni  fogja  ezt a takarítást. 
Aztán ngy»nezen újság megvan botránkozva, hogy „még a 
kisebbségek sírnak", amikor Cslkmegye 44 jegyzője között 
11 román, 2 szász és 31 magyar nemzetiségű jegyző van. — 
Egyszóval minden a legtökéletesebb esztelenséggel rohan a 
gyűlölködés lejtőjén. 

— Ujabb nyelvvizsga késéül. 

— A ssentlóleki ifjút  ág kul turháaat épit. 
Cslkszentlélek egyike a vármegye legkisebb községi-
nek, a dicséretreméltó kezdeményezésről számolhatunk 
be e község életéből. Az ifjúsági  egyesület elhatározta 
egy kulturház építését. Hajlékot emelnek a szép ÓB 
nemes törekvéaeknek, ahol a község fiatalsága  kuitur-
ssórakozáat talülhat. — Aki figyeli  a caiki közéletet 
látja, bogy teljesen lejtőre futottunk.  A pálinka, a 
bicska pusztítja ennek a derék Bzékely népnek a sorait. 
Oktalanul pusztítjuk magunkat akkor, amikor az egész 
környezet ÉB helyzet a kiírtátunk jegyében áll. örven-
düok, amikor Ilyen építő if]uBágról  haliunk, amely 
korcsma helyett ku'tur házat emel, ahol művelődni, 
acblosodnl akar és felvértezi  magát a tudás, a kultura 
fegyverével.  Segítse az Isten a csikszentlóleki ifjúsá-
got ebben a példás kulturlgyekezetében. 
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5 Egymillió lejt fizettünk  ki £ 
az Osztálysorsjáték március 26-lki búzásán ki- ^ 

X húzott 11876 sz. sorsjegy szerencsés nysrőioek. 
kf  Ha ön ia nyerni akar, so-sjegyét 

- oeak as Ag r á r Takarékpénztár 
oelksseredal fiókjánál  vegye meg. 

80.000 aorajegy kőafil  36 000 aorajegy nyeri 
Mindenkit érhet saerenoBel Q 

Legközelebbi húzás május 3. és 4 én. 2 
Felvilágosítással készséggel szolgál: Q 

Takáos Lajos, az „Agrár" Takarékpénztár w 
CBlkszeredal fiókjáuak  főnöke.  2— 

IJtOKIII ̂ OtOKflCtaOKy 
— ítéletek. A helyi törvényszék Csúcsúk Száva, 

Gábor Pál és KoBzcsuk Lso cigányokat, akik már lopá-
sért büntetve voltak, moat ujabb betörésekért három, 
kettő, Illetve másfél  évi börtönre Ítélték. — ErőBB 
Albert dánfalví  gazdát pálinka főzi  seri 30 ezer lej bír-
ságra és 15 nap elzárásra, BJUZB Andrásné madarast 
lakóat szintén pálinkafőzésért  25 ezer lejre és 10 nap 
elzárásra Ítélték. — Ab-iahám Albert 26 óves lázát falvi 
kőmivest, aki Virág Láaár kereskedőtől 4 eser lejt 
lopott a törvényszék 9 hónapi bürtBcre ítélte. 

§ X 

s 

— Haláloiás. Száva Krls'óf  földbirtokos  éa kereskedő 
73 éves korában folyó  évi április 14-én elhányt Calkmadara-
SOD. Temetése 16-án volt nagy részvét mellett. Elhunytban 
Száva Antal ny trvszkl biró édes testvérbátyját gyászolja. 

— Autótulajdonosok figyelmébe.  A Pénz-
ügyminiszter 10783 számú, április 14-én kelt rendele-
tével tudomására hozza az autótulajdonosoknak, akik 
az Bdóval bitrátákban vannak, bogy lehetőséget adjon 
az adó rendaa fizetésére,  1934 májúi 15-lg határidőt 
ad ezan bátrálékok fizetésére,  ellenkező esetben bün-
tetve lesznek és pedig a nem fizetett  adó háromszoro-
sával. Jövőben az adók, amennyiben nem fizettetnek 
be a negyedév eleő hónapjának első napjain, büntetés 
alá esnek. Es alkalommal tudomáBára hozzuk az adó-
fizető  közönségnek, hogy Csikmegyében 1934 április 
hó 12 óta kU'ön két p'nzügyigazgatóság működik és 
pţdig az adókivető éB az adóbehajtó. Tehát as összes 
beadványok nemük szerint vagy a kivető vagy a be-
hajtó (Administraţia du constatare, — Administraţia 
de ic as ari si plaţi) pónzttgvigazgatŐBágnak elmzendók. 

— Siketnema gyermekek felvétele.  Azlzr. 
Siketnémák Ordz. Intézetében, Budapest, VII. Mexikói 
ut 60. hangzóbeszédre való oktatás éB nevelés céljából 
felvételt  nyernek mindkét nembeli, ötödik életévüket 
meghaladott, siketnémán született és később megslke-
tttlt gyermekek. A felvételt  kérő folyamodványhon 
catolandó a gyermek születési, himlőoltás! bizonyít-
ványa. Szegényaorsu gyermekek BZÜ'ŐI díjkedvezmé-
nyért, Illetve ingyenes felvételért  folyamodhatnak.  Ez 
esetben a szülők vagyontalanságát Igazoló hivatalos 
okirat csatolandó. Pályázati batáridő május hó 31. 
Felvilágosítást nyújt az intézet Igazgatósága. 

— Adókedvezmény. A pénzügyminiszter elren-
delte, hogy mindszok az adófizetők,  akik legkésőbb 
május hó 15 ig kifizetik  az 1933 április 1—1934 már-
cius 31-ig terjedt pénzügyi évre és az 1934—35 ös 
pénzügyi év első negyedere az 1934 április 1—julius 
l-ig eaő adótaétozáaaikat, azok 5 százalékos engedményt 
élvezzenek a kivetett adóikból. 

— A brassói mezőgazdasági kamara ren-
dezésében folyó  évi május hó 1-én egy kiállítással és 
díjazással egybekötött tenyészblkavásár fog  megnyílni. 
ÉrteBülésünk szerint a csíkszeredai mezőgazdasági 
kamara kiküldötte Vlád Izidor lelkészt, Vogel Jakab 
főáll  alorvost éB a kamara pénztárnokát, hogy az ezen 
kiállításon tenyészbikát vásárolni szándékozó caiki köz-
ségek vagy közbirtokosságok kiküldötteinek legyenek 
támogatására és ott a helyszínen fizessenek  ki a bika 
vételárából 30 százalékot készpénzben, Felhívjuk tehát 
az érdekelteket, hogy no mulasszák el a kínálkozó 
alkalmat és a vételár 70 Vo-ával jelenjenek meg ezen 
bikavásáron, hogy ilyképpen a vármegye tenyészetéből 
hiányzó mintegy 65 darab tenyészállat részben pótolva 
legyen. 

— Vak gyermekek felvétele.  A lovag Wech-
selmonn Ignác és neje NeáEchioBB Zsófia  Valók Tan-
intézetében, Budapest VII. Mrxikói ut 60. oktatás éa 
nevelés céijából felvételt  nyernek felekezeti  különbség 
nélkül mindkét nembeli, hatodik életévüket meghala-
dott, vakon született és később megvakult gyermekek. 
A felvételt  kérő folyamodványhoz  csatolandó a gyér-
ülök születési és himlőoltási bizonyítványa. Szegény-
sorsú gyermekek szülői díjkedvezményért, illetve ingye-
nes felvételért  folyamodhatnak.  Ez eBetben a szülők 
vagyontalanságát igazoló hivatalos okirat csatolandó. 
Pályázati határidő május hó 31. Felvilágosítást nyújt 
aB Intézet igazgatósága. 

— Dánfalva  gazdái á t tér tek a helyes gaz-
dálkodásra. Több mint 5 évi vajúdás után végre 
hosszas megfontolás  eredménye képpen Dánfalva  lakói 
ls áttértek a szabadgazdálkodásra. Hogy több ideig 
gondolkoztak ezen, annak oka az, bogy meghányták, 
vetették, hogy mit hozhat éa adhat nekik az uj rend-
szer a régi öreg fekete  ugarral szemben. Ki is pró-
bálták már as uj rendszer előnyeit B es magyarázza 
meg, hogy óriási többséggel ÓB példás viselettel sza-
vazták meg az uj rendszer bevezetését. Gondjuk volt 
azoknak, akik e rendszerért küzdöttek tudomásul adni 
a népnek, hogy a jövőben milyen elvek betartása 
mailett kell dolgoznlok, mit ha megtesznek, csak áldás 
fakadhat  nyomában. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII VÂNĂTORILOR DIN 
MERCUREA-CIUC {ace cnnoscat membrilor armatoarele : Se 
vor elibera permise de vânătoare peutra anal financiar  1934/35, 
namal acelor v&n&'.orl, cari aa obţinut viza permlsalut de port 
armá dela oomlslanea instituita pe l&ng& Prefectarft.  Valabili-
tatea permiselor de v&nâto - re, obţinute In anal 1933—34, a 
fost  prelungită p&nl la 1 Mala 1934. 

— A oslkszeredal Vadásztársaság Igazgatósága az 
alábbiakat hozza a tagok tudomására: Az 1934—35 pénzügyi 
évre szóló vadászjegyek osak azoknak a vadászoknak fognak 
kibocsáttatni, akiknek a prefektura  mellett működi bizottság 
által láttamozott fegyverviselési  engedélyük van. Az 193J— 
1934-lkt évre szóló vadászjegyek érvényessége meghosszabbít-
tatott 1934 május hó 1-lg. 

— Ciikssereda város kérése. A város polgármesteri 
hivatala tisztelettel kéri mlndaaokat, akiknek a várost érinti 
régi okmányok, írások, képek, vagy bármilyen, a város múlt-
jára vonatkozó adatok vannak a birtokában, szíveskedjék azt 
közölni a város vezetőségével. 

— Kiskereskedők éa kisiparosság naggyfiléae  áprllla 
2B-én Osiksisredában. Amint Ismerős az Erdélyi Kiskeres-
kedik Szövetsége április 29-én d. e. 9 órakor a oBlkazeredal 
Ipartestület helyiségében kerületi naggyülést tart, amelyre 
ezúton is isméte'ten meghívja a vármegyei klakereskediket 
és ugyanazon érdekű kisiparosságot. — Tárgysorozaton van a 
kiskereskedelem és kisipar minden sérelme, a konverzió, 
adókérdés, a gazdasági helyzetünk és szövetkezeti ügyek. 
Felhívjak az érdekelt társadalmi osztályok figyelmét  a nagy-
gyűlésre. Minél Impozánsabb számban jelenjünk meg azon. 

sak állandó mozgással, a figyelemnek  folytonosan  a nyomo-
raságankra terelésével remélhetjük sorsaak javulisit. 

— Az Orai. Magyar Párt parlamenti osoportja folyó 
év április 20 án aj helyiségbe költözött. E helyiség a Calea 
Vlotorl6l 63—65 szám alatti házban van (a Splendid szálloda 
közelében). A pa-lamentl csoporthoz Intézendő levelek tehát 
esután Igy olmiendők: Partidal Maghiar, Baoareitl. Calea 
Vletortel Ko 63 - 65 (Oaaa Mloa). 
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— A váro i l adóvallomáaok beadásának ha 
tárldeje 1934 május bó 1—12-ig. 

— Caikssereda íürdókedvesmónyes v*gállAmás. A 
varat vezérig* zgatÓBága folyó  év jnn'ns 1-tól Csíkszeredát a 
szomszédos gyógylürdAk végállomásának nyilvánította s Ilyen 
alapon élvezi a fürdővárosok  50 százalékos ntazásl kedvez-
ményét. — Felhívjak a figyelmet,  hogy mait évben általános 
zQrzavar és tájékozatlanság uralkodott az egész ország terü-
letén a fQrdókedvezmények  körül. Sem a határokon, Bem a 
külképviseleteken nem tadtak biztos és egységes utasításokat 
adni az országba kívánkozó nyaralók részére, akik végül Is 
emiatt aok kellemetlenségnek voltak kitéve. As ország érdeke, 
hogy ez a jfivóben  meg na Ismétlődjön. 

— Elgaadálkodják a Magánjavak erdőit. Jonesca 
borszék—hollósarki fürésztalajlonoB  és Nlonlesoa Aa-é'. töl-
gyesi kereskedő 60 ezer köbméter iára kitermelési engedélyt 
kaptak. A fákat  szón területekről jelölték kl. amelyek a Magán-
javak tulajdonát képezik, da a román állam elkobozta. A genfi 
Népszövetség döntése alapján azonban rövidesen rá kellene 
kerüljön a sor a vagyon visszaadására Most a 60 ezer köbm. 
Iát agy adták kitermelésre, hrgy a kereskedők és az állama 
tiszta nyereséget Merészben megosszák. Nem 1B lehet olyan 
roszs üzlet. 

— A város eaévben Is folytatja  aa utaV kövaaéaét. 
Cslksze-eda az utóbbi esztendők alatt sokat fejlődött.  Külö-
nösen azok Ismerik el ezen tényt, akik hoaazas távollét ntán 
hazakerülnek. Gyakori azon megállapítás, hogy a városnnk 
egy pár év alatt nagyobbat lendült, mint azelőtt évtizedek 
során át. Örvendetes körülmény, amely a szomszéd vidéki 
székely városok halálos osendjéhez viszonyítva különös előnyt 
ls jelent. — Csíkszereda ezévben ls folytatja  azt a szerény 
építő munkát, amely a külsó képet Igyekszik városiassá tenni 
Az uooák kookakövezése a nyál folyamán  Ismét megindal. 
Most ls három Irányban. Előreláthatólag a kövezet eljut a 
Vigadóig, a gimnázium felé  Dóozy-lg és avároBház falé  ujabb 
ötven métert. 

— A vármegyéből. Clonka János békásl lakós György 
nevü fiával  hazafelé  tartott a békásl szoroson keresztül. Sze-
kerük a veszélyes aton megosaszva, mindenestől egy szaka-
dékba z'hant. Clonka György meghalt, az apja salyos sérü-
lésekkel a gyergyószentmlklósi kórházba került. — Veress 
Péter és Bartó István aslkszentslmonl bevonnló legények meg-
támadták az ottani oien lőrörmestert. A legényeket letartóz-
tatták és azonnal ezredükhöz kisérték. — Grünsteln Albett 
29 éves gyergyófzentmlklósl  lakós régi szívbaja mUttt elke-
seredésében felakasztotta  magát. — Beszámoltunk már a pál-
falvi  fürészgyárban  történt halálos balesetről, amely Fülöp 
Lajos életét követelte áldozatai. A hatóságok letartóztatták 
B'Ustlger Dávid bérlőt, mlatán a gyárnak nem volt üzembe-
helyezési engedélye. A letartóztatást a törvényszék vádtauáosa 
30 napra megerősítette. 

— ítéletek pállnkafósés  miatt Vált héten a helyi 
törvényszék előtt Ismét sok tiltott pállnkafőzésl  eset pergttt 
le. Mind szomora és elrettentő példa arr>, hogy pgy pár liter 
átkozott, népünket butító, bloskázásra éa sötét indnl&tokra 
öaztönző Ital miatt szegény emberek miképpen nem sodródnak 
bele a bajba. — Ferenoz Andrásné 50 éves jenőlal'l asszony, 
10 gyermek anyja, tiltott pá'lnkafőzés  miatt kapott 15 napi 
fogházat,  azonkívül a flnáoo  30 ezer lej bírsággal sújtotta. — 
Balló Antal 28 éves szenttamási lakost a törvényszék 10 napra 
Ítélte tiltott pálinkafőzés  miatt, a pénzügyőrök pedig 20 ezer 
lej bírságot róttak kl rá. 

— Olvasóink becses figyelmét  e helyen is fel-
hívjuk, ai országszerte Ismert Hainricb  Francit Sőbne 
S. A. R, Bucureşti—Brasov c->g, hirdetésére. 

— Tüzesetek. Tincoa Vendel micdzisenti gazda 
csűre április hó 21-én éjjel teljesen leégett. A csen-
dórségl jelentés szerint a csUrt a gazdája gyújtotta 
föl,  hogy a 20 ezer lejes biztosítási ösEzeghez hozzá-
juthasson. — Április hó 2l-én éjjel nagyobb tűz pusz-
tította el Szőke József  kászoafeltlzi  lakós fürészgyárát. 
A Vancsa György éjjeli őr lakásában keletkezett tUz 
pillanatok alatt átterjedt a gyárra. Miután a telep b 
községtől távolabb eaett, Így a tiiz lokalizálása lehe-
tetlen volt. A gyártelep csaknem egészen leégett. A 
kár 410 ezer lej, amelyből Bemml nem térül meg, 
miután a gyár biztosítva nlncB. 

— ítélet. Riduly Ltjoa szentgyörgyl jegyző ügyé-
ben folyó  év ápri.ia hó 21-én hirdetett Ítéletet a helyi 
törvényszék. Ráduly jegyzőt 2 évi fegyházra  éB 6 évi 
hivatal vesztésre Ítélték. 

NYÍLT TÉR.*) 
Azon rosszakaratú Bugdolózásokkal sztmben, 

melyeket a helybeli református  NőszövetBégnél bt töl-
tött elnöknél tisztemmel kapcsolatban a vároBbsn 
észlelni módomban volt, szükségét érezttm, hogy BZ 
alaptalan pletykákat az arra legilletékesebb tényeeő 
nek, a Nőszövetség közgyűlésének megszóla'tatáfcával 
hallgattassam el. 

íme a Nőszövetség közgyűlésének e tárgyban 
felvett  jegyzőkönyve: 

„Jegyzőkönyv. Felvétetett a CBlkszerrdai Refor-
mátus Nőszövetség 1934 évi április bó 22-én tartó t 
rendkívüli közgyűléséről. Jelen vasnak a NŐBzövet-
ség tagjai. Elnök a rendkívüli közgyűlést megnjija, 
üdvözli a megjelent nőszövetség! tagokat és ismerteti 
a rendkívüli közgyűlés összehívását ak Indokát A 
közgyűlés megdöbbenéssel veszi tudomásul, hogy 
3zv. Molnár Láazlóné urnő volt nőszövetségl elnöknőt, 
alaptalan rágalmakkal illették működééi Idejéről. 
Ezek a rágalmak csak arra Irányulhatnak, hogy a 
kicsiny egyház tagjai között az egyetértést éa ÖBBZ-
hangot megbontsák. A közgyüléB elítéli ezeket e 
pletykákat, mert volt elnöknője a lehető legnagyobb 
lelkiismeretességgel éa odaadással teljesítette elnöki 
munkáját, működése ellen soha senkinek kifogása 
nem volt és a Nőszövetség ma Is örömmel fogadja 
minden támogatását éB munkáját. Elnöki tisztéről 
öreg kora és elfoglaltsága  mla't mondott le és neki 
a Nőszövetség közgyűlése annak Idején a felment-
vényt elismeréssel megadta. Több tárgy n rm lévén 
a közgyűlést elnök bezárja K. m. f.  Elnök: Dr. Ba-
logh Lajosné s. k. Jegyző: Fenke Forencné s. k.' 

Minthogy a fenntl  üggyel kapcsolatban rossz-
akaratú célzások tétettek az egykori József  királyi 
herceg szanatórium csíkszeredai fiókjánál  unnak idi j in 
betöltött pénjlárnokl tisztemre vonatkozólag Is, fel-

«Ti rovat alatt kOaiötUkért nem vállal falelfl»-
rigat a 8—rfc.  ál Kiadó. 

használom ezen alkalmat, bogy nyilvánosan felkérjem 
özv. Dr. F. jér Antalné úrnőt, aki ezen fióknak  elnök-
nője volt, BzIveBkrdjél- nyi átkozni, merült e fel  péoz-
tárnoVságom íd-'je alatt valami olyan körülmény, mely1 

t fenntl  mllködAseirmel kapc o'alo* p'etykákat és' 
rosszakaratú hlresztelésoket indoko'ttá tehetné. 

Csíkszereda, 1934 évi április hó 27-én. 
özv. Dr. Molnár  Lászlói é. 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Financiar. 

Nr. 4828-1934. 
Mercurea-Ciuc, la 24 Aprilie 1934 

Publicaţiune. | 
Se publică spre cunoştinţa generală, că 

automobilul „Studebaker", proprietatea judeţului, j 
în stare bună de funcţionare,  urmează a fi  vândut' 
prin licitaţie publică, ce va avea loc în ziua dej 
7 Maiu 1934, ora 4 şi '/> p. m. 

Rezultatul licitaţiei va fi  supus la aprobarea 
Comisiei Interimare a judeţului, cu care ocaziune 
concurentul respectiv, trebue să depună garanţia 
legală. 

Prefect, 
Dr. V Oţetea. 

Şeful  Serviciului, 
Benkes. 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Financiar. 

No. 4811 — 1934. 
Mercurea-Ciuc, la 25 Aprilie 1934. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că în ziua 

de 23 Maiu 1934, ora 4 şi '/« p. m , In această 
Prefectură  se va ţine licitaţia publică, pentru 
furnizarea  rechizitelor de birou şi tipărirea Mo-
nitorului Oficial  al judeţului, în anul financiar 
1934—35. 

Concurenţii vor depune odată cu ofertele 
închise şi sigilate, garanţia prevăzută de legea 
Cont. Publice. 

Dispoziţiunile legii C. P. precum şi normele 
generale ale Oficiului  Central de licitaţii se vor 
aplica la această licitaţie. 

Prefect, 
Dr. V. Oţetea. 

Şeful  Serviciului, 
Benkes. 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Financiar. 

Nr. 4810—1934. 
Mercurea-Ciuc, la 25 Aprilie 1934. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că în ziua 

de 24 Maiu 1934, ora 41/: p. m., la această 
Prefectură  se va ţine licitaţia publică, pentru 
procurarea celor 90 stj lemne de foc  de fag, 
uscate, prima calitate, necesare acestei Prefecturi 
pentru iarna 1934—35. 

Concurenţii vor depune odată cu ofertele 
închise şi sigilate, garanţia prevăzută de legea 
Cont. Publice. 

Dispoziţiunile legii C. P., precum şi normele 
generale ale Oficiului  Central de licitaţii se vor 
aplica la aceasta licitaţie. 

Prefect, 
Dr. V. Oţetea. 

Şeful  Serviciului, 
Benkes. 

Primăria comunei Cozmeni. 
Nr. 549-1934. 

Publicaţiune. 
Primăria comunei Cozmeni în ziua de 

19 Maiu 1934 ora 10 a. m., in localul primă-
riei, vinde prin licitaţie publică, cu oferte  închise, 
1973 m. c. lemne de brad, cu preţul de strigare 
Lei 157.840. 

Garanţia provizorie este de Lei 39.446. 
Condiţiunile pot vedea la primăria comunei 

Cozmeni şi la Ocolul Silvic Sânmărlin. 
Cozmeni, la 26 Aprilie 1934. 

Primăria comunei. 
UJ ea haasnált Írógépek kaphatók, Vákár könyv 

kereskedéBben, Csíkszereda. 

Ebódlökredeno, rabaszekrények eladók 
Mayer tanárnál, Csíkszeredában. 

^ Állami osztálysorsjáték, 
T^&tlcezst tnni i f lgB  ellen, mert elmulasztotta 
ésnemvotteddigR <vénz féle  azerenc-ésBarajegyetl 

V E Z E K E L J E N ! 
Most ifcmét  alkalom Vinálkozik, hogy Ön la millio-
tcoB legyen. Ne rcu'assza tehát el ÓB vegyen azonnal 

Révész féle  sorsjegyet. 
ICezd.<5dlH: i s m é t a J á t é u l 

I. oszt. húzása május 3-án és 4-én. 
Sorsjegy ára. egész fél  negyed nyolcad 
osztályonklnt • T000~ 500 250 125 
Kifizetett  nyeremények i'piklun : 2 drb á I m'llió 1 drb 
3OOOCO I drh 200000, 1 drb 70000, 2 drb á «XT0, több 

20"00 és sz4mt-.'an kisebb nyeremény. 

S I E S S E N ! ' 0 T ' j e gL"gvennl U*"" 
Megreadelietek: Állami Osztály sorsjáték Csiki íntéjőzége 

Lőrincz József 
Mercurea-Ciuc, 

a „Bukaresti'' kávéb ászai ssemben. Szabó fodráss-
4— ü«l«t mellett. 

Nr. 677 — 1934. 
Hirdetmény. 

Közbirré tétetik, hogy 1934 május 3-án 
d. e. 10 órakor, a hulyi pénzügyig izju^óság-
ná', nyilvános árverés ulján, haszonbérbe adat-
nak Zsögöd község kővetkező italméréei enge-
délyei : 

1. 1 szezon engedély Zsögödfürdöre. 
2. 1 szezon engedély Csíkszereda fürdőre. 
3 1 korlátlan italmérém engedély. 
Az ajánlattevők ajánlataikkal ípyidejülrg 

5°/. os bánatpénzt kötelesek letenni. 
Az árverezés a számviteli törvény szerint 

és szesztörvény által előirt feltételek  alapján 
lesz megtartva. 

Jigodin, 1934 évi április hó 15-én. 
Primar, Notar, 

Carol Szabó. Pop B. Emeric. 
Községi számadások elkészítését 

v á l l a l o u a . Clm a kiadóhivatalban. 
•grar klsajatltási kötvenyek eladók (1922 évi 

Mh^c-iátá- 5°/'o-os). Cim a Vákár üzletben. 

Használt £ 
Í R Ó G É P E K ? 

SS 
& 

şş olcsó árakon 
£ állandóan raktáron 

e l a d á s r a 

8 F i s c h e r Sándornál, & 
R á d i ó ü z l e t £ 

g C s í k s z e r e d a . 4- g 
l y y m m y K I ********* 

Cipészmühely áthelyezés. 
Tisztelettel értesítem Csíkszereda éa 
vidélre közönségét, hogy ápril. l ével 

Wf cipészmühelyemet áthelyeztem 
az Európa-szálloda közvetlen szom-
szédságába, a Móric harÍBnyaárubáz 
udvarán lévő h á t u l s ó l a k á s b a . 

Kárve további szíves pártfogá-
sukat, vagyok kiváló tisztelettel: 

S z a k á c s V i k t o r cipész 
Csíkszereda. 3—3 

S Í V E T Ő M A G V A K : » 
j i á r p a , zab , H 
gf  B e » i i 

* BÁNÁTI 
száraz t e n g e r i 

L I S Z T E K g 
l e g o l c s ó b b i® 

g n a p i á r b a n a-a ^ 

S beszerezhe tők £ 

K Kóródy Józsefnél, Csíkszeredán, jj 
3 E j y férfi  Singer varrógép eladó. < ! 




