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k Matyar Párt elnöki tanácsának ülése 
- és a feii  választások. 

A csikmegyei Magyar Párt elnöki tanácsa 
1934 évi május hó 23-án gydlóst tartott, 
amelyen megbeszélés tárgya volt a küszöbön 
álló községi választáeok Ugye. Amint ismeretes 
az uj közigazgatási törvény szerint általános 
jallegü választások következnek, amelyekkel 
vármegye, városok és minden község újra ala-
kítja a tanácsát. 

Csikvármegye főispánja  a vármegye köz-
ségeinek választását kiírta a azok 1934 évi 
junius 14 iki kezdettel sorrendben zajlanak le 
a vármegye egyes községeiben ugy, hogy folyó 
évi junius hó 28 án mind az 68 község válasz 
táaai befejeződnek. 

A megyei tanács választását  junius hó 
30 ra \ Mercurea-Ciuc  és Gheorgheni  városok 
tanácsainak választási határnapját junius hó 
24-ében állapították meg. 

A L barális Párt csikmegyei vezetőségé-
nek felhívására  a megyei tanáca valamint a 
csíkszeredai városi tanács megválasztására vo 
natkozóan a csiki Magyar Párttal voltak meg-
baszélések közös listák benyújtása iránt. 

A Magyar Párt elnöki tanácsának május 
hţ 23 iki gyűlése ismételten foglalkozott  a 
közös listák kérdését tárgyaló megbeszélések-
kel, amelyek sajnos nem vezettek eredményre. 

A megyei tanácsnak a törvény szerint 
24 váUsztott és 5 jogszerinti tagja van. Az 
egyezkedések vágső szava szerint a hatalmon 
levő Liberális Párt ebből a 24 tagból 11-et 
akart adni a Magyar Pártnak. HÍ számításba 
vesszük azt, hogy a jogszerin'i tanácsosok is 
a hatalom embereinek számittatnak, akkor az 
ajánlat szorint a 29 tagu megyei tanácsban 
11 tag jut a csiki magyaraágaak. A Magyar 
Part kérte, hogy 16 helyet adjanak a megyei 
tanácsban a megye magyar számarányának 
megfelelően. 

Miután ezen az alapon az egyezkedések 
nem vezettek eredményre, igy elő állana az 
a helyzet, hogy az impérium változás után 
most 16 esztendővel először egy választáába 
kellene bele vinni a vármegye lakósságát, 
azért, hogy megyei tanáosot válasszoD, ugyan 
aizal a körülményes kerületi beosztással és 
nagy megmozdulással, mint amellyel egy kép-
viselőválasztás jár. 

Eddig mindenkor el lehetett kerülni, hogy 
legalább a megyei tanács választásánál ne 
kelljen felesleges  költségeket okozni s azon-
kívül a megye lakósságát izgalmaknak kitenni. 
Éppen elég országos választás van, amely 
nyugalmát, békéjét feldúlja,  de amelynek el 
hárításáról nem tehetünk. 

A vármegye élén eddig mindenkor olyan 
vezetőség volt, amellyel meg lehetett egyezni. 
Nam hisszük, hogy éppen most ezekben az 
egyre nehezedő időkben távolodjunk el a meg-
értő, közös munka útjaitól s éppen most, ami-
kor a megyei Liberális Pártvezetőség élén is 
a helyi román társadalmunk legmegértőbb 
egyéniségei foglalnak  helyet. 

A Magyar Párt tárgyalási alapja elfogad 
ható. Az, hogy egy Csikvármegye 29 tagu 
megyei tanácsában 16 hely illesse meg a ma-
gyarságot azt gondoljuk tisztességes egyezke 
dési alap, amelyen nem szabad fennakadni, 
becsületes egyezségre kell ju'ni, hogy ne 
kényszeritsük a vármegye népét egy igazán 
elkerülhető választásba. 

A városi tanács választására 
vonatkozó tárgyalások 

eredményeként a városi tanács 28 választott 
tagja közül 13 helyet ajánlottak fel  és két 
alpolgármesterséget. 

Eţzel a kérdéssel foglalkozva  a Magyar 
Párt elnöki tanácsa nem hozott semmi hatá-
rozatot, hanem azt a Magyar Part Csíkszereda 
városi tagozatához utalta, miután ez a várost 
érintő ügy. 

Az elnöki tanács elhatározta, hogy a me-
gye községeiben tartandó válaasiafeolitiVininde-
nütt a községek belügyeinek tartja, abba a 
Magyar Párt nem avatkozik bele és ezeken a 
választásokon nem engedélyezi a párt válasz-
tási jelvényét sem. 

Az elnöki tanács foglalkozott  a közbirto-
kosságok állami felügyeletére  vonatkozóan a 
parlamantbo beterjesztett törvényjavaslat ismer-
tetésével éB az illetékes minisztériumnál ez 
ügyben tett lépésekkel. 

• * 

A Magyar Párt gheorheni 
járási tagozatai 

május hó 22 én, Gheorghen iben , Dr. Pál 
Oábor elnökletével értekezletet tartottak, 
amelyen nagy számban vettek részt a gyergyói 
községek pártvezetőségi tagjai. Az értekezleten 
Dr. Pál Gábor ismertette a megyei tanács éa 
kttaBégi tanácsok választására vonatkozó tör-
vényeket éa megadta a szükséges ^mutatá-
sokat, azon kivül tájékoztatta a lakósBágot a 
fontosabb  közérdekű kérdésekben. 

Útmutatások a községi választásokra. 
A Magyar Part csikmegyei elnöksége szükséges-

nek tarija, hrgv a folyó  i junius hó 14—28. napjain 
megtartandó községi v&l&tztá&okra vonatkozólag a köz-
igazgatási törvény fóbb  rendelkezéseiről a magyar 
lakóaságot az alabbiakban tájékoztassa. 

A községi tanácsok választásának határidejét, 
il;etve a választások napjait a hatóság hivatalos hir-
detmények utján a közsegekben már kihirdette. 

A tanácsok jülölése választól liBtával történik és 
a listát a szavazás napja élőit nyolc hétköznappal, 
előbb az azt megelőző nap eate hat órájáig kell be-
nyújtani annál a járásbíróságnál, malynek körzetéhez 
a község tvrtozlk. 

A jelölés történhetik írásban vagy szóbelileg ia. 
Az Írásbeli jelölés két példányban nyújtandó be tíz 
választó aláírásával, mely esetben ajánlók személyesen 
jelennek meg a bíróságnál és a járásbiró előtt írják 
alá a jelölést. A szóbeli jelölés a jelö ők által a járás-
biró előtt történik, ki erről jegyzőkönyvet vesz fel, 
tudomácu' veszi a nyilatkozatok megtételét és a jelöl-
tek nevelt a kért sorrendben beírja a jegyzőkönyvbe. 
A jelölés a közjegyző előtt ÍB eszközölhető és egy 
meghatalmazott által benyújtható a bíróságnál. 

A jelöléshez a jelölők vigyék magukkal személy-
azonossági Igazolványukat, vagy ha nincs jelen a köz-
Bégi biró ÓB jegyző, kérjenek fel  egy ismert ügyvédet, 
aki a bíróság elő'.t igazolja személyazonosságukat. 
(390 §.) 

A jelölő listán csak annyi jelölt neve szerepel-
het, ahány tanácsost választ a község, különben a lista 
érvénytelen. 

A jelöltek caak egy listán szerepelhetnek. (391. §.) 
A jelölés benyújtásával egyidejűleg a választás 

napjára 2 összekötő és 2 bizalmi feifi  íb bejelenthető 
a jelölői vagy a jalöltek által a szavazás ellenőrzÓBO 
céljából. (392. §) 

A jelölteknek a jelölés elfogadására  nézve nyilat-
koztok kell a választás napját megelőző 8 hétköz 
nappal e'ő'jb az illetékes járásbirénál vagy a községi 
biró éB jegyző előtt iráaban vagy szóban, mely utóbbi 
eBetben a községi elöljáróság aa elfogadó  nyilatkozat 
megtételét Igazolja és azt a járásbírósághoz előter-
jeszti. (393 §.) 

A jelöltek a jelölés benyújtásakor választhatnak 
llatájuknak megkülönböztető jelt, de ez nem kötelező. 

Ha a törvényes időben caak egy lista adatik be, 
akkor a járábbiró a jelölési határidő lejártát követő 
második napon ezt a listát megválasztottnak jelenti 
kl. (395. {). 

A választandó tanácstagok száma tíz bármely 
községben. A községi tanácsnak hivatalból és szava-
zati joggal tagjai még a követkegő'i: egy lelkész, egy 
tanító, továbbá a községben lakó hatósági orvos vagy 
állatorvos, állami agronom éa áUtml erdőgordrok. A 
hivatalból való tagokat a prefektus  nevezi kl. (Moni-

torul Oficial  1934 évi március 18-án kelt 66. számá-
ban kihirdetett módoaitó törvény 4—5. cikkei. 

A községi választásoknál szavazati joggal birnak 
mindazon férfiak,  akik 21. életévüket betöltötték és a 
választók névjegyzékébe fel  vannak véve és akiknél 
összeférhetetlenségi  vagy méltatlanság! ok nem forog 
fenn.  A nők ls Bzavaznak, ha középiskolát, tanító-
képzőt vagy szakiskolát végeztek, vagy állami, közaégi 
tisztviselők, vagy hadiözvegyek, vagy ha a törvény 
kihiid atósekor valamely jogi személyiséggel biró tár-
sadalmi, közművelődési vagy jótékonycélu egyesüle-
teknek vezatőiágében résztvettek (375. §.) és ezen 
jogcímeken a választók névjegyzékébe felvétettek. 

A szavazás kötelező (366. §.) 
Községi tanácsosoknak nem jelölhetők: szerze-

tesek, tényleges katonák, akik vállalati viszonyban 
vannak az illető községgel, köztisztviselők, kivéve a 
papokat és a tantestület tagjait, a negyedfoku  roko-
noz. Saeszes italmérők megválaszthatók, ha nem a 
községnek bérlői. Községi tanácBoaoknak megválaszt-
hatók a kántorok 1B (Közig, törvény 377—388. g§. és 
az 1934 évi március 18 iki módoBltó törvény 22—23. 
cikkei). 

A közaégi tanácaok választott tagjainak fele  há-
rom évenkint a járásbiró által történő sorshúzás utján 
kilép és újra választalik, másik felének  megbízatása 
hat ev múlva szintén lejár (ha addig fel  nem osnlat-
jak a tanácsokat). (1934 évi március 18. Mon. Oficial 
65 számában megjelent törvénymódosítás 12. cikt). 

A szavazás ugyanugy történik és a szavazó cédula 
ia ugyanolyan, mint az orazágoa választásoknál, azzal 
az eltéréssel, hogy a szavazás délután három óráig 
tart, de esetleg meghosszabbítható este nyo c óráig. 
(1934 március 18-iki módosító törvény). 

A Bzavazó cédulák nyomtatási költsége a közsé-
get terheli. (397. §) 

A szavazatok tlz százalékát el nem ért listák 
jelöltjei kötelesek a kiadások aránylagoBan rájuk eeő 
részét hordozni. (397. §.) 

A községi biró éB albiró a közigazgatási törvény-
nek 1934 évi márciua hó 18-án a hivatalos lap 66-ik 
számában megjelent módosítása értelmében nem a 
lakósság által választatlk, mint eddig, hanem a meg-
választott tanács szótöbbséggel a választott tanácsosok 
közül választja. Működő lelkészek és tanitók nem vá-
laszthatók meg ezekre a tisztségekre. (Előbb említett 
törvény 4. cikt). 

A választás egész tartama alatt és a választási 
eredmény kihirdetésétől azámltott tlz hétköznap alatt 
tlz válaBztó valamint a jelöltek éa a bizalmi férfiak 
egyénenklnt is Írásbeli felebbezéseket  adhatnak be 
bármelv választási ténykedés ellen a választási elnök-
nél. (404 § ) Az 1934 március 18 iki módosító törvény 
19. cikke ertelmében a megválasztott tanács tlz hét-
köznap letelte után beiktatást nyer akkor ls, ha a 
választás ellen felebbezés  (kontestáció) adatik be. 

A Magyar Párt elnökBége felkéri  a községi szer-
vezetek vezetőségeit, hsBBanak oda minden igyekeze-
tükkel községeikben a tanácsok jelölésére nézve a 
lakósság lehetőleg békés megegyezésre jusson s elke-
rülje a választásokkal járó torzsalkodást és harcokat, 
amelyek a múltban a lakósság békés együttélését 
BzámoB községben évekre megzavarták. A Magyar Párt 
községi szervezeteinek vezetőségére az a feladat  hárul, 
bogy a jelölő listák összeállttá' ánál egyaégeB akarat 
létrehozását elősegítsék vagy legalább az ellentéteket 
keveabitsék. Törekedjenek a lakósaággal megértetni, 
hogv a községi tanács csak akkor felelhet  meg igaal 
rendeltetésének, ha olyan polgárokból áll, akik szivü-
kön viselik a község és lakósok jogos érdekeit és a 
törvények keretén belül ezeket a jogos érdekeket be-
csületesen és önzetlenül védelmezni és szolgálni képe-
sek. A közaégi  szervezetek  vezetőségei  azonban a 
közaégi  taniosok  választására  ne nyújtsanak  be 
jelölő  lástákat  a Magyar  Párt  neve és jele alatt, 
nehogy olyan személyek, akik nem a fenntl  célokat 
tartják Bzem előtt a Magyar Pártot használják fel 
személyi érvényesülésük elősegítésére. 

1934 május 26. 
Dr. Pál Oábor, 

a Magyar Párt csikmegyei elnöke. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

B t t l y e a l a a a f i l l i t a t t  fiiakkal 
b e s a s r e a h e t ó k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  la. 

18— 
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Egyről-másról. 
(K...) Mégis jó az Isten... Már már azt hittük, 

hogy éhen kell halnunk. Nem leBz kenyér... Lisztes 
zsákok közlekedtek az uccán sürün egymásután B vo-
nultak be „jobb házak" kapuin... A szegény ember 
gondterhesen pislogott a ZBákok után, mert neki nem 
adatott meg a lehetőség, bogy szembeszálljon nz éh-
Béggel. O nem prolongálhatja az életét gazdagon fel-
szerelt kamarával. Neki meg kell halni, ha egyszer 
nem adatik meg nekünk az Ur által a mindennapi ke-
nyér... DJ mit tesz a jé Isten... Bőséges esőt tócsát a 
földre  8 sokat Ígérő Bzárba szökken a fcüza,  a rozs b 
majd igy esznek a gazdagok drága, a szegények pe-
dig olcsó kenyeret. 

* • 

Elmultak a fagyos-Bzentek.  Szervác, Pongrác, 
Bonifác  az idén „nem vált be*, de nem vált be Orbán 
sem pedig be fél  tőle minden gazda... A természettu-
dósok ugy magyarázzák, hogy az északi tengerek jég-
zajlása és délfelé  sodród isa okozza a fagyosszentek  és 
Orbán hidegét. Az idén ugy látBzik nem voltak jég-
zajlások... B azért nem volt foguk  a fagyos-szenteknek... 
Nem I Valami más erő forgatja  az Időjárás kerekét, 
amely a szenteknek ls parancsol s a szegény ember 
mindennapi kenyeréről is gondoskodik... 

• 
* * 

A romániai magyar dalszövctség sepsiszentgyörgyi 
Il-lk kerülete folyó  hó 27-én (vasárnap) Sepsiszent-
györgyön InagyszabáBU kerületi dalversenyt rendez. 
O.t lesznek a brassói ÓB fogarasi  dalárdák is a termé-
BzeteBen a háromazéki dalárdák teljes számban. Ki 
emelendő pontja a programnak, Dr. Rombsu^r Tiva 
dórról, a R M. D. Sz. első főtitkáráról  a kegyelmes 
megemlékezés. A fiatalon  elhunyt ügyvéd Birjánál 
gyászdalt énekel a versenyen megjelenő dalárdák ÖBBZ-
kara s a sírt megkoszorúzzák. 

Háromszék ma vezet a dalkultura terén. Alig 
van falu,  ahol dalárda ae működnék. Hol vagyunk mi 
csíkiak ettől l ? Nálunk néhány dalárda van éB az sem 
mükcdik. például a csíkszeredai sem s a CBÍksomlyól 
sem... „Eiredj álmaidból...." 

* 
* # 

Nagy az élénkség a konverziós fronton.  Az atya-
fiak  egymásnak adják az ajtót, nem ugyan a bankok-
ban caak az ügyvédeknél — tanácsot kérni, hol pén-
zért, hol ingyen... Di jó dolguk van litenem azoknak, 
akik nem részesülnek a konverzió áldásaiban s ezek 
között íb a föld-  éa ház nélküli Jánosoknak... Ó nem 
kell szaladgáljanak egyelőre csak figesaenek  rendesen 
és nem 10—15 év Blatt, banem miedjirt azonnal éB 
nem 2—6°/o-oa kamatot, hanem 10—13°/o os kamatot, 
mert Írva vagyon, bogv akinek sok van — még több 
adatik,  akinek  pedig  kevés van, a kevés is elvétetik. 

A sumuleui árumintavásár. 
A keményre szikkadt csiki édes anyaföld  méhében 

rejlő kenyérmagvak tehetetlen némaságban áhitozták a már 
mintegy két hónap óta nélkülözött életet nyújtó essőcseppe-
ket. A Hargita hegyláncolat fénypompájában  uszó roncsait 
végre csókolgatni kezdték a*fodros  ezüst fellegük  s egyszer 
csak mintha szövetkeztek volna a nap ellen eürü egymás-
utánban sorakoztak, egymáshoz simultak, mire a büszkén 
szétáradó sugarak ereje megtört és engedelmesen húzódott 
meg az előretörő fellegtakaró  mögött. 

Azután hullott a várva várt áldás s lassan életbe 
szökött minden-minden, e gyönyörű ország rónaságán és 
hegyén-hátán egyaránt. 

Pünkösd lett. A kanyargó Ült folyó  völgyében és a 
magas hegyek mélyében kígyózó utakon bosszú sorokban 
haladt előre egy-egy keresztalja s áhítatos szent énektől s 
ritmikus csengettyüszótól visszhangzott Csíknak minden 
zege-zuga. 

Pünkösd ünnepe nemcsak Csík, Treiscanne és Odorheiu 
katholikus uépét sorakoztatta kereszt alá, de eljöttek mol-
dovai csángó testvéreink is, akik nem sajnálták a fáradsá-
got és elzarándokoltak Csiksomlyóra, hogy az ősi földön 
hódolhassanak a Bzékelység nagy védőszentjének, Máriának. 

A pünkösdi bucsun mintegy húszezer ember ajkáról 
hangzott fel  a régi szent ének, Szép liliom szál, szüzek 
virága, Btb. 

A Kis Somlyó kálvária utján felvonulnak  a keresztek 
s alattuk az ünnepi díszbe öltözött ájtatos hivők serege s 
a láthatár egy gyönyörű virágos erdő képét mutatja a tá-
voli szemlélőnek. 

Az eső patakokban omlik, de ez nem tud gátat emelni 
a minduntalan fel  és le kígyózó tanatikus hittel megáldott 
székely tömegnek. 

A kegytemplom előtt és mögött tolonganak az embe-
rek s a különféle  áruktól roskadó vásári sátrak előtt fel-
ázott úttesten a székely falu  ifjúsága  boldog e megelégedett 
licánkodással alkuszik az elmaradhatatlan bucsu fiára. 

A templomból minduntalan telzug a hatalmaB és pá-
ratlan szép orgona hangja s Szűz Mária szobra előtt vég-
nélküli sorokban tiszteleg a zarándok hívek serege, akik 
minden nyomorúságot ia szenvedést elfeledve  csak a tiszta 
szivüket hozták Máriának, hogy ujabb lelki erőt merítve 
térhessenek vissza otthonukba. 

A templom előtti teret övezö kerítéssel párhuzamosan 
tarka embertömeg gomolyog 8 amint e hely felé  utat török 
magamnak látom, hogy a Szent Ferencrendi szerzetesek alig 
győzik kiszolgálni imakönyvekkel, olvasókkal és egyéb val-
lásos tárgyakkal a bucsusokat. 

Hozzátartozik a látványossághoz az itt-ott alamizsná-
ért könyörgő félszeg  koldusok serege is, akik szánalmasan 
vonszolják nyomorult testüket a csatakossá vált pocsolyában. 

Igy ismétlődik évenkint ez a nevezetea somlyói bucsu, 
amely emléke annak a nagy győzelemnek, amelyet ifjabb 

JánoB Zsigmond király seiege fölött  vallása védelmében a 
Hargitán (Tolvajostetönl vívott a csiki székelység. 

A búcsúval kapcsolatosan azonban egészen uj, a szé-
kely mintavásár, a Székely Muzeum Egyesület rendezésében. 

A mintavásárt a templom előtti régi szeminárium 
épületében tartották meg. 

Hatalmas és ötletes citromsárgára iestett vásári kapu 
tornyán hosszú kék rtulon, kék zászlót lenget a szél. — Az 
udvaron cigányzene is fogadja  a belépőt s a földszinti 
iolyósókon elhelyezett kiállítók polcai roskadoznak a külön-
féle  ínyencségektől, hentesáruktól, cukrász és péksütemé-
nyektől, amelyek közül különösen Iij. Papp Károly kávé-
pörköldéjét, Cseh István és C'záka István ötletes hentesáru 
kiállításai keltettek bámulatot és feltűnést. 

A tulajdonképpeni kiá litás iukább az emeleten táiult 
a látogatók szemei elé. 

Mindjárt az első uagyteremben Nagy U. József  mii-
asztalos butorkészitményeiben gyönyörködtünk. Azonkívül 
virágok, szőnyegek, gobelinek, kézimunkák és könyvek emel-
ték a hangulatot, mig a következő termekben Blénessy 
Károly az országszerte ismert méhész és Silló Béuiáin mé-
hészeti produktumai, valamint I.őrincz Józsetné gyönyörű 
saját szövésű perzsaszőuyegei és Vámszer Imre grafikai 
munkái voltak felsorakoztatva.  — Képviselve volt ezenkívül 
a székely fafaragászat,  fazekas  ipar és minden amit a lele-
ményes Bzékely észjárás kitud termelni. 

Legnagyobb érdeklődést minden körülmények között 
Dr. Pál Uáborné székely házi szőttes szobája váltotta ki, 
ahol mindenkit bámulatba ejtett annak a törekvő munkának 
eredménye, amelyet a székely házi szövőipar fellendítése 
érdekében Dr. Pál Gáborné tervszerűen igyekszik a lehető-
séghez képest előkészíteni. 

Albertini Géza kis szövőszéke körül volt még állandó 
tolongás s mi sem igazolja jobban sikerét mint az, hogy 
17 darab szövőszékre kapott megrendelést a látogatóktól. 

A többi termekben távoli megyék gyárosai és iparo-
sai sorakoztatták fel  termékeiket, mig két teremben a Csiki 
Székely Muzeum húzódott meg szeréuyeu, de annál szak-
szerűekben elrendezve. 

A tél folyamán  bejárta az erdélyi sajtót az a hír, hogy 
a Csiki Székely Muzeuuiegyletnek a somlyói régi szeminá-
rium épületében levő helyiségeit feltörték.  Betörésről nem 
volt szó s leltár szerint is megállapították, hogy egyetlen 
tárgy nem hiányzik. A minlavásáron a Muzeumegylet kiállí-
totta az összes dolgait. Mindenki meggyőződhetett, hogy a 
muzeum gyűjteményéből semmi nem hiányzik. A két szo-
bával szereplő Muzeumegyesület kiállítása egyébként igen 
jó hatasBal volt a közönségre és adományozókra, akik 
láthatták, bogy minden a köznek bocsájtott értéket goudo-
ssn megőriznek és megbecsülnek. 

Ezúttal is kérjük Csikvármegye közönségét, bogy a 
székely mult dicsőségéről beszélő régiségeiket, népművészeti 
kincseiket féltő  gonddal őrizzék meg s a Muzeumegyletnek 
adják át a közös székely cét javára. Felbecsülhetetlen érté-
ket jelentenek ezek az összegyűjtött régiségek, amelyek az 
egyes ember birtokában ki vanuak téve az elkallódásnak, 
míg muzeális kezelés és téltés mellett a székely múltban 
rejlő közös kincset jelentik. Kertész István. 

Hellwig-fürdő megnyitása 
vasárnap, 1934 junius hó 3 án 

Csikvármegye Turista Kalauza és Térképe. 
Az ,, Erdélyi Kárpát Egyesület*' csiki alosztályának 

kiadásában és Vámszer Géza róm. kat. főgimn.  tanár szer-
kesztésében egy igen nélkülözött és hézagpótló könyvecske 
jelent meg Csikvármegye Turista Kalauza és Térképe címen. 

Ara int a szerkesztő előszavában szerényen megjegyzi, 
szerény alakban és hiányosan jelentették meg ezt a Kalauzt. 

Ha az ember ebben a szerény, de ízléses összeállítású 
kis könyvecskében lapozni kezd, megelégedéssel kell meg-
állapítsa azt a suk fáradságot  igénylő úttörő munkát, 
amelyet egy ilyen „Kalauz" összeállítása igényel. 

A 96 oldalra terjedő könyvecske nemcsak azoknak a 
turistáknak nyújt részletes tájékoztatást, akik messzi ide-
genből érkeznek hozzánk, hogy fenségesen  szép fekvésű, 
természeti kincsekben és történelmi nevezetességekken rend-
kívül gazdag vármegyénkben gyönyörűséget leljenek, hanem 
uekünk állandó lakósoknak és benszülötteknek is élvezetes 
tanulmány, mert sajnos; éppen mi vesszük észre legkésőb-
ben azokat az értékeket, amelyekből az idegenek igen sok 
szellemi és anyagi táplálékot merítenek maguknak. 

A Kalauz felöleli  Csikmegye földrajzi,  éghajlati és 
állalánoa földtani  viszonyait, ismerteti Csikvármegye törté-
netét, Csíkszereda város és a vármegye, valamint a város 
címerének eredetét, végig vezet a vármegye természet kin-
cseinek és történelmi nevezetességeinek sokaságán, közli a 
községek román és magyar neveit, előnkbe tárja az ipar és 
kereskedelem fejlődési  fokozatait  s ezenkivül néhány mű-
vészi kép, ízléses reklámok és hirdetések vonják magukra 
az olvasó figyelmét. 

És ha miudezek dióhéjban is szolgálják a mi idegen-
lorgalmunk fellendítésének  érdekeit, állítjuk, hogy jó mun-
kát végzett a szerkesztő, akinek tevékenysége megbecsü-
lendő érték a mi számunkra. 

A „Kalauz" 25 lejért, minden könyvkereskedésben 
kapható. 

Halász Róbert és zenekara 
mindennap este 8 órai kezdettel a 

Bukuresti-kávéházban hangversenyez. 
CTyltva é j i é i H á r o m , óráAg-. 

Ki a szabadba. 
Szép tél után, szép tavasrunk van B r«mé'jük, 

hogy Bzép lesz a nyár ÍB éa az ősz ia. Hegyeink, völ-
gyeink tele vannak szépséggel és bájjal. Valósággal 
kínálják magu'tat, kacérkodnak az emberrel, A turiszti-
kának igazán kedves körülményei adódnak. Bár merre 
aéz tokintetünk, hívó, biztató, cs'logató és caábitgató 
jelek integetnek felénk... 

Nyugat felé  viez ti leikrm, tár keletről jöttünk... 
Va'aho&y ugy érzem, hogy Bzibben viru' arra a batár, 
szebb az erdő, szebb a m^ző, — szebben dalol a ma-
dár, ékesebb virágok díszlenek a völgyekben. 

A völgyek békés csendjét egy-egy juhBereg ko-
lompoláaa zavarja meg. I.t ott nz ökörcsorda vezérkü-
liijének harangja kopogja át a massziséget s néha-
u^hi kutyák ciaholá»a viszhp.rgzik át a völgyeken. A 
bérc' patak éds?d den tereferélve  caobog tova B va'ami 
szép szimfóniába  vegyül a páezlorfurulya,  a ko'otrp, 
a kii'li, U kutyacsabolás éa az ezerfele  madárdal ÖBBZÖ-
vleBEaságn. 

Hiába... Nem találom ezt meg kelet-felé,  legalább 
is Így nem. 

Hát a reggeli Madárdalos tavaszi rrggelcn, mikor 
rekken a hajas!, nz oNő rigófüttyentésre  a H.rgita 
ezAsz madárvilága kiveFzi részét a legszebb korcert-
ből. Ae ebben rsjlő csodálatos szépséget leírni Lem 
lehet.... A fenyőrigó  a karmester B egyúttal ő viszi p. 
vezető sióbmot. U-ána beleszól a vsdgalemb, mejd a 
kakuk Bzerte'fDk'dik.  A cinkék, a c-iicriörkék, terg^-
lick, p'rókok, tövlss2Ívó gébicsek, szejkók, magy&ró-
töi'ők s az /nrke^ek egésn világa zengi a mega reggeli 
Üdvözletét ft  mírdenBég Uránul', mejd l&ffan  ele iiul 
a nngv hangverseny B ismét cserd borul a téjra egész 
napfelkeltéig. 

Az estei? Az épenaéggel elr?g°dó. Ismét a rigó 
n>itjam°g estefelé  a hálaadó kor.c- rtet, amely kevrbbo 
színe", levésbé tömör, d'.' hoBszsftbb.  A rigó és kukuk 
még a teljes l°BÖtétf  dűFfcen  ;s ballftjék  Fzavutat. Iytn 
mdárzene me'lett orisílodil mind lecnebb, mind len-
nebb a nsp. Gyönyörű pitvart képez mega körül. Su-
garai megtörnek a bércek fenyő  rergetegeinek zöld 
bársonyán és bujdokáfdit  já's-íatik a mélyebb pontok 
árnyék ve'ü'eteivel. A juhnyáj, az ökörcsorda hazaté-
rőben. H ragos kiáltásokkal térergeti a pásztor a tej-
tárkodó állatokat. A n.'ugati égbolt nrarytengerbm 
úszik B n teleti horlront BZ rtmrnő szírek 6o'-félesé-
gében pompázik.... LasnaD, méltóságteljesen alámerül 
a f  ÍIR*. es nsp, az égi ragy király — a hegyek migé 
s s-tsn vnipmi cBodálntea szünet áll b'... Nom tart 
soká... Monyato'oV fsRze-vistza  kíebáláea, öreg ptsr-
tnrok utolsó parancsai ütik át az alkonyati cserdet. 
Majd a hold derengő világánál m rszólal a páfzlor-
fu  u'ya B » havfsi  kürt.. p% a7  érdeken bengpzer, 
•imMy Riseicinek a „T̂  11 Vilmos* cimü gyönyörű ope-
r jában snnyi édes mrlód'ára edott Ihle'et... R'gen ved-
cs*TeP7nye, vagy piádr lfe.  harcul ól készült a hí.vtB'-
kürt. M est is kikeedte a „ lu''urHu R BZ üzleti pzel-
IFIU. — bádogból kezdték gyártani. Pfdigtár,  mert a 
pléh nem tudja visszaadni szt a sajátságosan finom 
hangot, emi jellegzetessé teszi a bavaeiU'rt szavát.... * 

* * 

C-ík íe'e turÍKtá!kod^.cra a'telmHS helytktel. 
Vannak gtöcyciü helyeink közel, távolul 1< é* ir.fiezi. 
Választhatunk rgy Dfpcs,  2 rc-ros, vacy tcfcb  nepos 
utak között. Itt K közelben kapjuk a C-ÍCPÓÍ-VFT alját, 
jó csUrökkel, forrásokk>l  p e pieztrángárió Vi.tpetel-
ka'. Sivény pusztáját, a vályútól rrm KPPFZF ; a Te-
terő vöhyét, viydm patakkf  l, rFŐ. vlh: r elleti mene-
déVül szolgáló alkalmas c-UröHel Ott VKO FI Kurta-
völgye, e Kőröfösrel;  Kurtafrje  a tok rókngemt avul. 
Irinen ip^r és málnavépenn kbrrBztül, sz»'p bükk irriő-
hun ve?et az ut, A szép E4esví;foje  pusztájára. K t 
DBpo:-? kirárdulásra nagyon a'ka msB a tormoEÍ csárgó 
tanva. Ktru'y fürdő,  az almádi barlang, a Bzentimr i 
büdöa fürdő.  A *zent Anna tóról, Bálvánvosvárról, Har-
gita fürdőről,  Ko suth-ezüfláról.  EgyeBtőrő', Gyilkos-
tóról mirdf-nVl  tud D • nem sokim nézik meg a celcfói 
Hargita tetejét, am°ly a Bagolykő éa még hasonló 
Rziklaalakulataíval, h»ttt'mas terjedelmi-el a legszebb 
ki'át ásókat nyojja. K'sebh méretű. <1° b-»non!óan szép 
A m dáfalvi  és rákosi Hirgita, mc;d •> ratdaraFÍ Har-
gita, nhol már a borsiba ÍB „kicsi legény", mert azét-
f'ily  a földön,  nem nő magasabbra a föld  Bzinénél. 

I t 1805 métsr magasságban vagyunk a tenger-
színe fvött  4B gyönyörű kHátá'unk nyílik a gyergyói 
Bikságra. Udvarhelymegye 17 községének szép határára. 

Érdekes látvány a Bucfecs  a fogarasi  hegyekkel, 
a K iletl K&rp^ok a magasabb pontokkal, mint n 
Nagy Sándor, Nemere, MogyorÓBte'ő, Szellő stb., stb. 
Qyrrgvó f«lA  a messzeségben feltűnnek  a Kelemen 
hívások 2400 m^ter magas körvonalai és leonebb a 
dornavatrai h»gvek. Erre a kilátásra mondta Orosz 
E'drn. az HKE fóiitVárí.  hogv BoVfdlé  járt, sokat látott, 
di ehhez hasonlithatót még Svájcban Rem. 

Stegénynk vagyunk, de vau jó levegőnk, vannak 
erdőink gyönyörű hegyeink, drága jó vizekkel. Nagy-
szerű klrándu'ó éa turisztikázó helyeink, ahol legalább 
néhány órára elfeledi  az ember az otthoni gondokat B 
lelkileg felüdülve,  felemelkedve  folytathatja  tovább az 
élet robottját. Ki a szabadba háti... Kiló. 

Kozma G é z a gordonkaművész és 
Erkel Sári zongoraművésznő 

pünkÖBd harmadospián megtartották előre hirdetett 
hangversenyüket a Közbirtokosság székházában. O t 
volt Mercurea-C'uc társadnlmának majdnem fcdjes  Fzóm-
ben az a része, amely értékeli éa élvezi a komoly, 
magas színvonalú művészi zenét És ha ez a közönség 
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felcsigázott  várakozással nézett ez elé a kultureaeménv 
elé, ugy ebben a várakozásában igazén nem csalódott. 

A Kozma—Erkel hangverseny lelket mozgató 
élmény volt. Kozma Gizát több Ízben volt alkalma a 
csíkszeredai közönségnek hallani néhány évvel ezelőtt 
B tgy kiforrott  művészete nem volt meglepetés. Mult 
nagyaikerű szereplései élénken éltek a közönség emlé-
kezetében. Egy régi Ismerőst, egy nagy művészt üdvö-
zo.tlink, aki azonban azóta, hogy utoljára hallottuk, 
— még nagyobb lett. Es ezt a megjegyzésünket ne 
vegye zokon Kozma Géza; ezzel csak annak a meg-
győződésünknek akarunk vele kapcsolatban Is kifeje 
aést adni, hogy az Istenadta, vérbeli művészet nem 
ismer megállást, nem Ismer befejezettséget,  csak hala-
da t . szárnyalást, előre lendülést 

E?ittal Kozma Gézát uj oldaláról is megismer-
tek. Két csodálatosan szép saját kompozícióját ját-
szotta: .Bilc-:óial"-át (Berc u se) és „Billadá* ját. 
Ai első maga a báj, a fiiomság,  a kiáradó szeretet. 
R tmusa a bö'ctő ringó mozgása. Az egész egy féltő 
sóhaj, egy boldog mosoly, egy átszellemült anyai érzés. 
Balladájában minden kifejezésre  jut, ami a ballada 
kívánalma: tragédia dalban elbeszélve. Erőteljes, meg-
rázó, helyenként rapszódikns. Zenei falépitéttsége  nagy-
vonalú. Mind a két bemutatott szerzeménye népies 
motivumu. Erezzük rajtuk Kodály és Bartók stílusát, 
aronban anélkül, hogy ez Kozma Géza egyéni kifeje-
zésének róvására lenne. A nép vére lüktet bennük. B 
a népi jelleg annyira eluralkodott rajtuk, mintha a 
szerző a székely nép ütőerén tartotta volna ujját és 
ugy irta volna őket a BajAt szivén keresztül. Igaz 
gyönyörűségünkre voltak. Ezeket ÓB más szerzeményeit 
a budapsstl rádió már több Ízben előadta. Kívánjuk, 
hoey ez a tehetsége ÍB sok dledilt szerezzen külföldi 
körök előtt Is. 

Erkel Sáriról meg kell mondinunk, hogy a nagy 
Erkel dédnnokája. E«t nem azért hmgsu'yozzuk, mintha 
bjzel a kijelentésünkkel valKmelvs reklámot akarnánk 
a fi  ital műrészednek csinálni Erre igazán nincs szük-
Hége. Csupán azért emlitjük meg, hogy hozzátrhes-
sük: „méltó unokája*. Ezúttal először vo't szeren-
csénk hallani. Játéka fölényes  tudást, tradcionálla 
muzikálitást árul el. Technikája szédületes. Amikor 
kall, biz' 01 és határozott energiájú, de sohasem több 
a kelleténél, máBkor lehellet fhom  árnyalatú. Eg^sz 
lénye, anint a hangszer mellett ül. c»upa mu;slka, 
megjelenne szerénypn ön'udatoa. Előadásában csillog 
az értelem és az átérzés. 

A műsoron szerepelt darabok között egvedü'i 
szólóezáma Djbnáryi „Rurali» Hungarica" ja volt. A 
többiben Kozmi Géza gordonkáját kiséri és a nA'ész 
tökéletesebb kísérőt nem ls válepztbptott volna. Ugy 
szó'ódarab előadását, mint a kíséretet irűvészien tel-
jesítette. 

R. Strauss „Snnátá" jának három tétele felejt-
hetstlen volt. Kodály „Sonátá^-jábar, Popper .Fanta-
8iáu-jáb4n éa D'mitrescu „Dint sătesc* jében szinte 
elkápráztatott Kozma Géza briliáns, nehézséget nem 
ismerő technikája. 

Köszönjük azt a műélvezetet, amelyet játékokkal 
eanek a kis, de zenei értelemben vett elite közösség-
nek «ereztek. Es ern»k a közönségnek a nevében 
melegen és őszintén gratulálunk nekik. A celllstának, 
« zeneszerzőnek, a beérkezett és elismert trű?éaz 
Kozma Gázának további sok és nagy sikereket kivá-
cuik. Erkel Sárinak pedig örömmel jósoljuk meg, 
hogy szép jö ro vár reá művészi pályáján. 

Hellwig-fürdő megnyitása 
vas&rnap, 1934 junins hó 3-án 

Egy helyreigazításhoz. 
A .Csiki L^pok" folyó  évi május 13 iki számi-

ban m^gjnlent „Két eeomoru példa arra, hogv népünk 
miként viselkedik az iskoláival" clmü cikkünkre, az 
érdekelt caikBzentimrelek terjedelmes helyreigazítást 
kérnek. 

Az elvért el kell motdjuk, hogy a sajtótörvény-
nek a helyreigazításra vonatkozó intézkedése azt tar-
talmazza, hogy a megtámadott félnek  joga van helyre-
igazítást kérni, de csupán a tényekre vonatkozóan. A 
helyreigazítás tehát nem azt jelenti, hogy jogb van 
vftltkinek  egy egész regény közlését kérni. 

Biki Károly UTÓ! a lapunk aa említett közle-
ményben azt állította, hogy az ő Indítványára a köz-
ségi tanács 1938 évi augusztus 19-íkl ülésében egy-
hangúan kimondja, logy az iskolát erőszakkal kitele-
píti évtizedes hajlékából. Az Irtuk tovább és öaazeBen 
22 sorban á'litottuk, hogy a Comitetul Local de Re-
vizuire 2280—1933. számú irattömbjében foglalt  2250 
számú határozatával kellett figyelmezteaBe  a határozat 
hozókat, hogy amit cselekedtek, ahoz nem volt joguk, 
mert az isko'a tulajdonjogának kérdésében csak itólő-
bir&ság dönthet. 

Erre Baki Károly ur azt nyllatkozhatjB az általa 
kitűnően ismert sajtótörvény alapján, hogy megtette-e 
a fent  említett Indítványt vagy nem; bozta-e ez ügy-
ben a Comitetul Local de Revizuire a kozreadott ha-
tározatot vagy nem? 

Miután a helyreigazítás mindenről beszól, csak 
erről nem, miután a kezünkben levő 49-1933.. számú 
euzusztns 19-én kelt községi tanául jegyzőkönyvvel 
igazolni tudjuk, hogy B»ki Káro'y az állltáaunkat ké-
pező Indítványt megtette B miután a Comitetul Local 
de Revizuire határozata 1b igazolja az általunk meg-
Irottakat - a Biki Károly nr által kórt helyreigazí-
tásnak nem adnnk helyet. 

Inságakció. 
A kath. Népszövetség helyi tagozata mult heti 

rendkívüli tisztikart ülésében Ajvász Jenő pénztáros 
az 1933—34 évben lefolytatott.  inségakció Ügyében 
tette meg részletező jelentését. Örömmel Bzegezte le, 
hogy ez alkalommal ls az élen a tagozat rendező 
bizottság közkrdvelt elnöke, dr. Hirsch Hugóné állott 
és Így a tagozatnak e karltáezl munkáját a teljes biker 
jegyébsn könyvelheti el. A hólabdazaur, inaégtea-est, 
„Prometheus" megrendezései beBzédes tanúságul annak, 
hogy e széplelkü elnök-urnó a cél magasztosságát 
tekintve semmiféle  fáradságtól  viaaza nem riad. 

E jelentésből arról is értesülhettünk, hogy ez aa 
altrulsztlkus munka jelen alkalommal is három irány 
ban folyt:  1. ruházati cikkekkel való felaegélyezés; 
2. tűzifa  ellátás; 3 élelmezés. 

A felruházást  gyűjtések és vásárlások utján a 
helybeli Szent Vince Njvérek végezték megértő sze-
retettel. 

A tűzifa  ellátást községeink, közületeink és intéz-
ményeink tették lehetővé, mig a szétosztás fáradságos 
munkáját ez alkalommal is Eithes Karoly ur végezte 
el nagy pontossággal. 

Az élelmezés Ugye újólag csak „Gyermek-konyha" 
keretében bonyolittatott le, minthogy a munkanélküliek 
megcsappanása következtében csupán egy pár elaggott 
szegényen kívül tisztán az éhező gyermekek ellátáBa 
lett a főcól. 

A főzés  nehéz munkáját megint özv. Kövér Sin-
dorné tapasztalt ügyszeretettel végezte. Gyermek-
konyha kapuja 1933 évi december hó 10 ével nyilt 
meg és hu ivét máeodnapjálg április hó 2 ig — a be-
zárásig — zavartalanul működött. Az élelmezettek 
száma 140—160 között ingadozott. Karácsony éB bua-
vét ünnep sin a vezetőaig rászorultjait még szeretet-
adományokban ls réazsBitette. 

Felsorolta nevezett pénztároa ezután a nemes-
lelkű adományozókat nevel adományaik felsorolásával 
hirlapilag közzótéteBsenek. — A pénzbeli elszámolás a 
következő: 

Maradvány a mu't évről 26 160 Lej 
Iiségtea jövedelme . . . 15.959 Lej 
Prome' bena tiszta jövedelme 36.125 Lej 
Hólabda zfur  . . 3.130 L j 
Vármegyei segély . 10000 L»j 
Gyűjtésekből befolyt  . . • . 2.602 Lej 

ö ezen jövedelem 93.976 L j 
Ezzel szembfu  személyi kiadás 7.525 Lej 
Egvéci segélyezés 5.175 L j 
Dologi kiadás . . . . . 20.016 L-j 

öiszea kiadás 32.716 Lej 
Maradvány 61.260 L->j 

Vezetőség látva e páratlanul szép eredményt, 
elhatározza, hogy a már elodázhatlanná vált Agg. 
menház létesítése ügyében megteazi a szükséges lépé-
seket és erre a tagozat köagyüléaének hozzájárulását 
kérni fogja. 

Adományozók nevelt jötő számtól fogva  hozzuk, 
Szerk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A vármegyénél májua 23 és 24 én Preto-

reanu vezérfelügyelő  általános vizsgálatot tartott. A 
megye vezetését a legpéldáaabb rendben találta. 

— 16 u j községi adofőnököt  neveztek ki 
a vármegye területén. Az újonnan lioevezett tdófő 
nökeket valtmennyit más megyéktől nevezték ki ide. 

— Testületileg panaszra vonul tak fel  a 
a háztar tási iskola növendekel A magyar állam 
által ép.tett gyönyörű földmiveBÍSiko'a  a régi Magyar-
ország legmodernebb mezőgazdasági intézete volt. — 
Jellemző a mai gazdálkodásra, hogy ebben a nagy 
azeiűen felszerelt  Intézetben ma háztartási itkolavan, 
ahol 28 leénjka szívja magába a konyhaművészet 
titkait. — De ezúttal nem ez a sérelem. Májua 22 én 
kora hajnalban BZ lakola 24 növendéke elszökött az 
Intézetből és testületileg jelentkeztek Csikvármegye 
főispánjánál.  Előadták, hogy az Intézetnek egy Petrepcu 
nevü tanárnője gorombán bánik velük, Ablakot takarít-
tat, moBOgattat és egyéb szolgai munkákra használja 
fel  az lakola tanulólt. Mégis csak tűrhetetlennek látták 
a mai gyerekek, hogy egy háztartás körül mosogatás 
Is létezik. A növendékek kijelentették, hogy amíg ez 
a kegyetlen tanárnő az Intézetnél van, oda vissza nem 
mennek. A főispán  az esetről jegyzőkönyvet vett fel 
és a növendékeket visszaküldte az Intézetbe. 

— Évvegi tornaünnepély a róm. kath. fő-
gimnaaiumban. A Marcurea-Ciuc sportkedvelő közön-
ség figyelmét  felhívjuk,  hogy 1934 junluB 3 án, vasár-
nap délután fél  4 órai kezdettel tornaünnepélyt rendez 
a csíkszeredai róm. kath. főgimnázium,  aa udvaron, 
amelyen szívesen látnak minden érdeklődőt. Belépő-
díj nincs. 

— Alosiki tanitógyüléa. Amint megírtuk, sz 
alcBlki tanítóegyesület május 24-ére tűzte ki naggyü 
lését, amelyet Kozmáson igen nagy érdeklődés mellett, 
programszerűen tartottak meg. A gyűlés a rendes tárgy-
sorozaton kívül foglalkozott  a tanítók most elrendelt 
román nyelvvizsgáival Is. Egyhangú megdöbbenéssel 
tették magukévá a felcsíkl  tanítóegyesület e tárgy-
ban hozott határozatát éa fejezték  kl tiltakozásukat 
az állandó vizsgákkal és folytonos  hizonytalenségban 
tartó vizsgarendszerrel Bzemben. 

— Halálozás O/aváth Pál 28 éves korában, 
május hó 25 meghalt, Caiktaploczán, Temetése 27-én 
dilntád 4 órakor leBi. 

3 í g r a z e á b g 1 : 
1. Aki állandóan a saját érdekében kiabál, ai a 

közre káros. 
2. Aki többet Ígér, mint amennyit adhat, az má-

sok becsapására törekszik. 
3. Caak az számithat joggal a társadalom támo-

gatására, aki cselekazlk is érte „jót*. 
— Zsögödfürdő  megnyi tása: m á j a s 27-én. 

Zsögödfürdós,  annak szolgálatkész, nagyszerű szervező 
kezű bérióje Kalfás  József  május hó 27-én nyitja meg. 
A megnyitás tánccal és népünnepéllyel van egybekötve. 
Lapunk utján ÍB kéri a közönség támogatását. 

— Torna éa uszótanfolyam  gyermekek 
részére. A Mercurea-Ciucl róm. kath. főgimnázium  test-
nevelési tanára Bsczási Zoltán 1934 juniua 15-iki kez-
dettel öt hétig tartó egészségügyi és uazó tanfolyamot 
rendtz 6—14 éves gyermekek reszére. A növendékek 
testi erejüknek ÓB koruknak figyelembevételével,  a 
modern testnevelés követelményeinek megfelelő  gyógy-
torna gyakorlatot fognak  végezni. A tornaórák alatt 
a növendékek eleinte az úszást előkeszltő gyakorlato-
kat, majd később a Mercurea-Cluci fürdőben  a tulajdon-
képpeni úszást fogják  tanulni. Aki már nszlk, tökéle-
tesítheti azt, vagy más uszóstilust tanulhat. Jelentkezni 
lehet juniua 5 ig Beczáay tanárnál. 

— Az allami osztály sor «jatek igazgatósága 
arra való tekintettel, hogy a sorsjegyek iránti keres-
let folyton  növekszik, felhivja  a közönséget sorsjegyeik 
idejében való megújítására, nehogy az árusítók a kellő 
időben meg nem újított Borsjegyeket másnak adják el. 

— A Hargita-fürdő  megnyitása juniua hó 
2-án (szombaton) leaz. Ez alkalommal a vendégek ki-
szállítása végett szombaton délután 4 órakor a Piacté-
ren autóbusz áll rendelkezésre, mely a Tolvajos tetőig 
visz, onnan tovább szállítás a fürdőig  szekérrel. Aa 
egész viteldíj személyenként 30 lej. A megnyitási idő 
alatt a vendégek részére csupán 10 lejbe kerül a szoba. 
A megnyitás szombaton este bállal kezdődik, mely tart 
vasára? p reggelig. VaBárnap délelőtt céllövészet ÓB 
más egész napot kitöltó szórakoztatásról gondoskodott 
a fürdőkezelőség. 

— Az árvaazóki kölosönök esnek-e adós-
ságrendezés alá ? Az igazaágügyminiszter egyik leg-
utóbbi rendelkezése szerint az árvapénztáraktól köl-
csönvett összegek szintén részesülnek az adósaágren-
ddző tőrvóny kedvezményeiben. 

— Szövetkezeti gyüléB. Amint a Csikvárme-
gyel A'.talánoa Gazdasági Szövetkezet előkészítő bizott-
ságától értesülünk, több hpbsn május 28 ára jelzett 
szűkebb körű előértekezletet nem 28-án, hanem egy 
junius elejére kitűzendő napon tartják meg, melyről 
az érdeklődőket kellő Időben fogja  érteBiteni az elő-
készítő bizottság. 

— A munkásbiztositó pénatar igazgatósága 
figyelmezteti  a munkaadókat , bogy a biztosítási 
kónyvecakeket a szűkaéges bélyeggel rendesen lássák 
el, nehogy egy-egy ellenőrző vizsgálat hiányt találjon. 
A központi pénztár a könyecskék szigorú ellenőrzését 
rendelte el. Eszerint számítani lebet arra, hogy a jö-
vőben gyakori lesz az Inspektor járás. Kellemetlensé-
gek elkerülése végett mindenki Baját érdekében cselek-
Bzik, ba a könyvecakék bélyeggel való beragasztását 
nem hanyagolja el. 

— A bukarest i nemzeti színház vendég-
játéka varosunkbn junius hó 7-én lesz, a Vigadó 
termében. Jagyek előre jegyezhetők a Vákár üzletben. 

— A békáéi példa ragadós. Azok a sérelmek, 
amelyek egyes csiki köisegek lakósságát érték az 
önkényes foglalások  rendjén éppen eléggé közismertek. 
Emlékezetes, hogy Jsnőfalva  köztirtokosBágától az 
agrárMsajátitás során legutoljára 554 hold erdős lege-
lőt anjátitottak ki „Ivánfeneke"  részen a békásiak 
számára és 189 holdat „háromkuf-nál  11 gyimesbükki 
csángó részre, örökbériet cimen. A kisajátítást meg-
felebbezte  a közbirtokosság s az 554 hold legelőt a 
semmitőazék, a legfelsőbb  fokú  bíróság is visszaítélte 
a jsnőf  ilviatnak. DJ mi történi ? A békásiak egyszerűen 
nom adták vissza és önkényesen, minden bírói Ítélet 
dacára benne maradtak a jenőfalviak  tulajdonát ké-
pező birtokban. — Tehetetlennek bizonyblt Békással 
szemben a karhatalom és minden földi  erő. Végül is 
a törvényhozás kellett beleavatkozzon aa ügybe. Tör-
vényt hoztak, amely kimondta, bogy megveszi a kér-
déses legelőt a jenőftlvi  közbirtokosságtól B aat nem-
zeti ajándék cimén Békásnak adományozza. Az Ugy a 
tárgyalísoknál előbbre nem jutott és ma ÍB a békásiak 
birtokolják a vagyont. — Látván a békásiak a maguk 
mindenhatóságát, ugyanígy CBelekcdtek a karcfalvi 
közbirtokoBBéggal is, amelynek 730 hold legelőjébe 
ültek bele a jenőfalviboz  teljesen azonos recept szerint. 
Éa a példa nyomán tovább pereg a szörnyű, anarchiára 
hajló film.  A Ssmmitőszék ezen közben ugy döntött, 
bogy a jenőfalvl  közbirtokosságtól „háromkuf-nál 
11 gyimesközéplokl csángó réBzére kisajátított legelőt 
meghagyta a csángók tulajdonába, egyszóval a jenő-
falviak  at elutasította a felebbezésükkel.  Erre okulva 
a békási példán, a jenőfalviak  ls hasonlóképpen cse-
lekedtek. MÁJUB 22-én, amikor Jenőfalva  községből 
mintegy 150 ember ment kl a .Háromkut" vidékére 
caemetét ültetni, fellángolt  as elkeseredés lelkükben 
éa megrohamozták annak a 11 caángónak birtokait, 
amelyet a jenőfalviaktól  Bsjátitottak kl. — Lám a 
példa. Az a pilda, amelyet Békásnál csak ugy elnéz-
tek, amikor a törvénynek nem szereztek érvényt. Ml 
lesz, ha mindenki maga kezd törvényt ssabnl majd? 

— Megfulladt  a füstben.  Köllő János gyergyó-
szentmlklósl gazda DáneB nevü 2 éves kis fiát  a BŰtő-
házban hagyták. A kemencéből kiesett Bzéndarabtól 
keletkezett füstben  a gyermek megfulladt. 
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— Eljegyzés. Darvas htván (Dltró) és Vorzsák 
llarglt (Z rögöd) jegyesek. 

— Dolgoznak aa álaroosok. Vltos Oábor 
Bzentimrel lakoshoz csütörtökön éjjel 4 álarcoB rabié 
állított be, amlalatt az egyik fegyverrel  Bakkba tar-
totta a ház nlpét, eddig a többi álarcoa micden elvi 
hetAt összeszedett a házban éB a ház körlil. A gyanú 
kóborcigányokra van. A csendőrség nyomoz. 

— A g h e o r g h e n i közbi r tokosság a 
szövetkeze t i gondo la té r t . A gyergyószentmiklóel 
közbirtokoaság nem régen tartott közgyűlésén elhatá-
rozta, hogy fakitermelő  szövetkezetet létesít s e cél-
ból megfelelő  tőkét bocsájt a szövetkezet rendelkezé-
sére. Rindkivül örvendetes jelenBég a szövetkezeti 
gondolatnak a felkarolása  éppen azon a téren, amely 
népünk Bzámára a legcélszerűbb. A szövetkezés a kis-
emberek életlehetősége. A nyugati államokban á'talá-
noaan felkarolt  forma  a kisemberek összefogásának  ez 
a hasznos védekezése. Nálunk cBak most ktzd a né-
pünk felmelegedni  a szövetkezésl gondolat iránt Most 
sem késő. Éppen a legalkalmasabb idő. A szövetke-
zeti törvény módosításának javaBlatát a szenátus már 
letárgyalta s azt a parlament a juniuai ülésszakban 
fejezi  be. Ez a törvény az eddigieknél 1B több kedvez-
ményt biztosit a szövetkezetek réBzére, emelyek rész 
letes Ismertetésére a törvény végleges megszavazása 
után még rátérünk. Addig ÍB kérjük Csikvármegye 
népét, barátkozzék éa szeresse a szövetkezeti gondola-
tot, mert ebben van megadva a jövőjének minden 
lehetősége. 

— Erdőtűz . A gyergyóujfalvi  Jinosey testvérek 
tulajdonát képező Oábor U'ja feje  nevű erdejében najry 
tüz pusztított. Amint megállupitották a tüz Baki G,örsry 
és Búzás Öiön Bzénégetők gondatlanságából kelet-
kezett. 

— Lopaa. Karda Ákosnak a törvényszék melletti 
lakásába betörtek, onnan értékes apróságokat, ruha-
neműnket, töltő tollat, rajB eszközöket loptak el. Ez 
rövid Időn belül a második betörés. A rendőrség nyo-
mon van. AlapoB gyanú alapján rövidesen a tolvaj is 
burokra kerül, aki okvetlen a házi renddel és szoká-
sokkal ismerői. 

— Öngyilkosság. Kóródi AUDB 1 9 áves gyergyó-
ujfalvi  illetőségi cselédlányt OyergyÓBzentmiklócon a 
város egyik lakatlan épületében boltrn találták. 

Kitűnő tehéntej kapható a Gimnázium-
ucca 81, házszám alatt. 
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ZI Tisztelettel meghivju't Caikazerada város 
Aj és vidéke nagyérdemű k ö z ö D S 'gát az 
K 1934 évi junius hó 3 án, 

vasárnap megtartandó 
«fürdő  megnyitásra 
j j és egyúttal az újonnan épült 
2 és megnagyobbított férfi 

uszoda £elf tTatáa£sa  a 

HELLWIŐ FÜRPŐRE 
Zene, tánc-szórakozásrcl, 

« elsőrendű ételek és ita-
n lókról gondoskodva lesz. 

2 Hellwig Testvérek. 

Fürdő dresszek nagy választékban megér-
keztek es kaphatók Mórioznál, az Európi -
szálloda mellett, Csíkszeredában. 2-

Állami osztálysorsjáték, 
3Cezd.6dJ.ls: l e m é t a Játéls I 

II. oszt. húzása junius 5-én és 6-án. 
Pét sora-. egész fél  negyed^ nyolcad 
jegy ára " 

DJ sorsjegy ára 
II. osztályra 

efléaz  fél 
IÖÖÖ" 500 
egiss fái 
3000 1000 

250 
negyei 

6000 

125 
nyoload 
~ 260 

Az első oaztályra kifizetett  nyeremények Csíkban 
60000 lej: 60879 szám, 16000 lej: 20917 szám, 
4000 lej: 69681 szám, 2200 lei: 15240, 45465, 

69545, 71529 azárn. 

S I E S S E N I ' o r 8 j e ^ v e " n ! í r . o d á b , n 

MegrendeMÓt: Állami Oiztálysorsjátók CSÍKÉ Intó^ősége 

Lőrincz József 
Mercurea-Ciuc, 

a „Bukareati" kávóbászal «Bemben, Szabó fodrási-
2— üaUt mellett. 

Tisztelettel érteaitem Csikszereda és Vidéke közönsé 
gót, hogy 1934 évi raijus 27 én (vasárnap) tartjuk 

• • • • 

ZS060PFURD0 
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSÁT. 

A fürdő  megayitáa alkalmával 
népünnepély es tánc reggelig. 

Egész nap olcsó kocti és autójárat az Ipartestület elöl 
K i tűnő konyharol , i t a lokro l és kelle-
m e s szórakozásról gondoskodva lesz. 

A fürdőmegnyltást  kedvezőtlen Idő esetén következő 
vasárnap tartjuk meg. 

A nagy közönBég szíves támogatását kéri tisztelettel: 

Kalfás József, bérlő. 

Cinema „ASTRA" mozgó 
Szombaton,  május hó 26 án este 9 órakor 

Vasárnap,  május 27-én d.  u. 6 és este 9 órakor 

Őfelsége  adjutánsa 
tenés vígjáték 

Vlasta  Buriau és Oretl  Tbeimer. 

Hétfőn,  május 28 án d.  u 6 és este 9 órakor, 

A hárem törvénye 
szentimentális  dráma. 

Jose  Mojiea  és Maria  Alba. 

Szerdán,  május hó 30-án este 9 órakor 
Csütörtökön,  május 31-én d.  u. 6 és este 9 órakor, 

A SZERELEM DALA 
operet t . 

Gusztáv Fröhnch  és Rwáte Müller. 

Szombaton,  junius bó 2 ári este 9 órakor 
Vasárnap,  junius 3-án d.  u. 6 és este 9 órakor 

R A S P U T I N 
dráma  az orosz cári udvarból. 

Conrtd  Weidt. 

F É L I X 
Qs&âea ae&îett 

legolcsóbb, legjobb, legkényelme 
sebb gyógyfürdő,  mindenfele  rheu-
matikus bántalmak ellen, gyógy-

hatása utolérhetetlen. 
T e l j e s p e n z i ó : 

Lakás,élelmezés(diótikuaÍB) és fürdő: 
M íjuj hónapban napi 8 0 lejtől 1 6 0 lejig 
Jui 'us hónapban napi 9 0 lejtől 1 8 0 lejig 
Ju ;U3 ós bu^.-bao Dapi 1 0 0 lejtől 2 2 0 lejig 

S g á s z é v e n á t n y i t j a . 
V a e u t i k e d v e z m é n y (50°/o) 
e g é s z é v e n á . t é i v ó n y a s . 

Különféle  saórakosá'ok: 
Strandfürdő,  teniez minden este táno, köny - tár, Btb 
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Agrar kisajátítási kö tvényé t eladok (1922 évi 
kibocsát Ai Ő'/'Í-O*). Cím a Vákár üzletben. 

Q M O D E L L KALAPOK 
j ţ tla s á p o n k é n t a j fe rmak  oiozó 

i r b a s , E o . s g f t e l c I z i t i s . a t f l E 

K ttNCZEL TANÁRNÉiNÁL 
Ugyanott t e a u u l i i s i os iuden-

M - nemű női kalapok » i sörendü 

S , a n y a g h o i s a » d á s * v a , i . K n l a f e k 

ktalaküátc a iegtcvicîbh 
idő alatt. 

Caikasereda, I . C. Bra t i ana (G)iruá-
^ ziom)-nooa US, aa., Sorhn.£ kozelebea. 

* 
K 
M 
M 
X 

K 
M 
M 

M E G É R E E Z E T T l 
aa uj tipusu 

batériás „PHILIPS" csoda rádió 
5 lámpái absío ut ízelnktiv 200-2COO m. 
bu'Umhoíarra egybeépített d namiim haeg 
szóróval ( eţujabb találmány) uj típu^u 2 voltos 
lámpák folytán  íriári hacgeró mellett mini 

mál'S anódfoíyasztá .̂ 
Havi fenntartáBi  össz> ge állacdó használat mel-

lett 80 lej. Antenna nem szükséges. 
A landóan raktáron vételkónyeztr nélkül, bár-
mikor megtekinthető. Eladáfok  réuzle<fi,et'.'erc. 
MiS iipu^u rád ók móiven leszállított áraLo>. 

( Í R Ó G É P E K I 
' haBználf,  kifogástalan  állapotban, olc ó ár ikon ^ 

álladóan raktáron. ^ 

Fischer Sándor rádió üzlet, I 
B- Mercurea-Ciuc. • ! 

Ministerul de Finanţe. r>lrecţ a Patorlel Pnbl'ce. 
Copie de pe Dispozitivul 

Dl CIZILI Nr. 8. 
Ş dluţi. del, 25 Ap lile 1934. 

Preşedinte: Dl <"ain 1 Domet.esoo, Dl C. A. Prt-initeacn, 
Dl I Lapedata. Membrii: Dl P. va8alrpol, Dl finii  G pui. 

Comlslanea InBad In examinare cererea Dlul CBpItao 
Aogheleson Gh. loao din L-gao'a de Jandarmi «'nlo, doml-
olllat 'n Meronrea-Cioo Sirada Cípltan Valovlol Nr. 4, I ne-
gls'rat* lu Nr 45931 d n 15 Martie 1934, do a I sn elibera 
duplicat de  pe tltlol opo/.at cu notltíj.rea Nr. 860 d'n 13 
Martie 1933 

HOTARLŞTE: 
A Imite cererea olu'î a Ministerul de Fiuanţo sâ libe-

reze dspllcat de pe nrmătoial titla: 
împrumutul intern 6'/, din 1920 deblooat. 

Titlul No. 103711 de 5000 Lei. 
Prezenta copie fiind  oonformk  ca ordinala! se certifioft 

de noi. 

Nr. 815-1933. port. 
PUBLICAŢIE DE UCiTAŢIE 

Sabsemuatal jí-Portil-űl, dâ po li iga Tribintlql Mtír-
carei-Uno pablio coalrin dioizinu'l Nr. 2740—1930 a Jut — 
retjr el de Ojol Me*oarea-Ciao, tu f-it-oarea  roclaicautului 
D . lulia Dj^iau uo'a: public, pju.ru -iijţsâiraa creacţji de 
5100 Lni Ş; «ao. NU tixsizi tdrin-a de 1 cltr.ţ -j pe siua de 
2 luna Iuaie anul 1934 orele 8 p. ra., la l (a localul 1 i 
cniu uin Slusiiu ou, onij si vor vmde prin l ciiaţ uao publicâ 
1 mişiut de cusut, 1 poro, 1 magiu& de cusut, 2 boi, lm-şioft 
dd cuHut „S.nî er-*, 2 bji nlbe, 3 paradi, prdţu te Iu 19 300 Lfi. 
In 1'psA de coacuret ţi şi )a oaz de uevoie şi sui pr- ţul de 
»trigaie. 

Mercurei -Ciuc, la 4 Maiu 1934 
'̂ r 2'3. Mihalaohe, ;ef-por!ft  el 

Nr. 817- 1933. 

Publicaţie de licitaţie. 
S Isúninatul .Şai-Po.-iirel, de pe lingă Tribunalul Mer-

curea-Ciuo ţublic conform  deoiziULii Nr. G. 434 -1928 a 
Jadpc&torixl dt̂  O. ol Mercare*-(Jiulu favoarea  reci ttnantu-1 ui Dr. luliu Decau notar pubiiú, pentru *u:aü'area creanţei 
do 1872 Lei şi acc. se tix Kizft  termen de licitaţii pe z ua do 
2 luna Iunie anul 1834 orele 7 p. m , la (iţi looilu l i 
ooiiiuna Sansimiou, unde so vor vlndü prin hoitaţ uiio publicft 
1 maşinft  de orsut, 1 b:voliţ& 2 bol albe, preţui'e10000 Lei. 
In llptft  dt) concurenţi ţl In caz de neroie şi sub preţal do 
strigare. 

Morcurta-Ciuo, la 4 Mala 1934. 
Nr. 234 Mihalaohe, ţel portirel. 
Nf.  806 1933. port. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul ^ 'f-Portörel,  de pe lâugA Tribnnalul Mer-

onrea-C:ua publio coufo'.ui  decizinuii Nr. 4355 — 1932 a Judt-
o&torlel de O ôl Afercaiod-Ciuo,  tn favoare  reclamantnlui 
Dr. Iuliu D . C Í D Q notar publio, pentru Inoas,ar,u oreanţel do 
U00 Lei şi acs. se lixt̂ ază termen de I <t .t e pe z.na de 
2 luna Iunie acul 1694 orele 3 p. m , i .(a localul lu 
a'-muna Si nimb.-u, nule se vor vinde pnu Iicit4ţ\uu9 publica 
2 juucaui cu p&:ul alb de 2 a i, 1 vaca roşoaiA, 5000 bu .̂ 
c&rftmlz;  de z:.d, preţuite In 8500 Lei- In lipsa da oonsurenţ' 
|i la caz de nevo e şl sub p -eţu! de strigare. 

Mrrcurea-Cluo, la 4 itain 1934. 
N'r 216. Uihalaohe, şof-portarel. 

Preşedinte 
ss Ind'solfrabll 

Seore'ar, 
ss. IndlsoKrabil 

Nr. 811—1933 poit. 
Publicaţie de licitaţie. 

Subsimnitul Ş jf-Port&rel,  de ps lingă Tribunalul Mer-
ourea-Ciuo publio conform  decizinnu vr. 10713—1931 a Jude-
cătoriei de Oool M rcurea-'*iuo, 'a favoarea  reolamantulni 
Dr Iulln Ddciaa notar publ o pmtra lu:a«earca oreanţ^i de 
1100 Lei şt aco. se fîxiazft  termen >iu licitaţ e pe ziua de 
2 luna Iunie anul 1934 orele 5 p m , la 1 ţi looului la 
oomana S&atlmbru, nnde se vorviule p-in licit ţiaae pablloa 
10 oare euine de const-noţle buşteni, 6 oare ui&rgiue sc&u-
duri, 1 pereohe da hamuri, 1 garderob, p e(u te In 4000 Lei. 
In lipsit de coujurenţ şi In caz de nevoie şi sab preţul de 
st'lgaro 

Meronrea Ciuc, la 4 Maia 1934. 
Nr. 205 Mihalaohe, ş i-portărel. 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonservatoriumi módszer 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N C Z G I Z I , Csikszereda 
Str. Cap. Tulovioi (Hargita-uooa) 26. 

v»t.4i- í,.  K^eirpfţftBţiti^^  A l k u n 




