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Hirdetési dijak a lefolasóbban siámlttatnak.
Kéairatok nem adatnak Tlaasa
Nyílttéri közlemények
dija soronklnt Lai 25.—
Megteltalk misira T i i i u i f

aggyon Isten szerencBét, hogy Bok Ilyen Bzegény
Borura derü.
Feltámadunk.
családon segitheBsenek*.
POLITIZAI, KÖZGAZDASÁGI
HETII.AP
r TAFSADAI
éves azagény özvegy vagyok, gyermekem
Már C cero meemoudi t,É8
hogy
nehéz dolog mások Ml „67
I r t a : Dr. A b r a h a m Ambrus

nagy fajdalma végit érve, már ha Itt es hagyom
sorsának Intézése. Pedig t egy nagy világbirodalom
Tavaszodik. Erdői, mezők, vadiigetek ismét fel- fellendülésének korszakába»' működött B ott íll enuek
ezen gyász-világot, de az levél éB az távirat el lett
vették pizar pompában uszó színes köntösüket. Hímes szivében, ahol munkáját, törekvéseit mindenki közvettéve örök emlékbe a kis unokáknak....'
pillangók, döngicsélő mshek, száldogátnak a tarka lenül láthatta és megítélhette.
Hát igen, a támadó újságcikkel olvasásának borús
vlrágszőayeggel fedett rétek felett s a hegyoldnró.
Nem tudom, milyen Bz&vakkal tudta volna jelle- hangulatában érkeznek Ilyen leveleink is.
leomló kla pitak örömmuzsikát dalolva szalad a virá- mezni C caro a mai erdélyi politikus helyzetének neS akkor egyszorre Ismét derűs lesz körülöttünk
gos völgy ölén. Elolvadt már a jégtakaró, csobogva hézségét, aki a legkedvezŐ^enebb körülményék között a világ s ml köszönjük meg hálás Bzlvvel és könnyes
mesél a ciermly s a mocsári gólyahirek, illatos szolgál egy ügyet, mely szemlátomást tért veszít a szemmel özvegy Tima Dániel-nének és sok-sok társáibolyák, fakadó nefelejtsek, bólongatnak hozzá.
amelynek védelmében száz-Bzázatékos sikert jelent, ba nak, hogy erőt és önbizalmat adtak aa ujra-ujra kezVisszajöttek a mi kedves, tollas, dalos barátaink valamely vonatkozásban a visszaesést nagy erőfeszí- déshez, a soha el nem csüggedéshez.
is, csicttrgő, hívogató hangjut s csattogó muzsikájuk téssel fel lehetett tartóztatni.
Ojrárfit Elemér.
hangalk már mindenütt, valahol csak rügy bői bújik a
E tárgyi mostohiság uellett egyénileg tán még
levél, ahol zöldül a lomb, ahol nyílik a virág.
Inkább szenvedünk amiatt, uogy mttkódssünk oroszlánGONDOLATOK.
Minket Ib Bimogat a tavasz lehalete, átjarja érző részét sorstársainktól távol, az ország fővárosában keli
szivünket, megkapja gondolkodó eszünket s uj hatal- kifejtenünk B onnan — teleion, rádió és kőnyomatos
F r a n i Werfel, a világhírű konmas nagy munkára hívja tettre kész akaratunkat. Öröm dacira —csak halvány és tiiredakeB tükörképek érkezvertlta iró mondja:
nek
el
közvéleményüu&öz
trról,
hogy
mit,
miért
és
nek virága nyílik, reménynek lombja zöldül s meg.Az
általános
krízisben
dolog van, amiértő m9leg szeretetnek bimbója fjkad mindenüti, ahova hogyan tettünk, mennyiben állottul meg helyünket s nek ninca krízise. Ez az egy egyetlen
a kereaztenység, amelycsak áldást bozó sugaraival e'nez az ebresztó, enetó miben terhelhet tényleg szemrehányás.
nek betlehemi csillaga legyen ma ls az a ragyogó
öreg n»p. Lelkünk örv nd az ebredesnek, az Uj erővei
Egy ború (és egy derűs kép t akarok most erről fényű vezető, mint annak idején, mikor a napkeleti
indu'ő üde nagy életnek B ktrssztr. f> Bzitett Isteo fel- bemutatni.
bölcseknek mutatta a célt. A kereszteny moral ör'ik
támadásának üuaepén a magh^totB-ig a az ábuat hangPar héttel ezelőtt az egész erdélyi Bajtót bejárta alappillér és egyetlen igaz, boldogító, üdvözítő reményján Bzáll ajlunkról az örvendeiő ének: „Feitamadi a hir, bogy a Bzená usban megszavaztak egy törvény- sugár. A fokmérő és a szilárd, rendíthetetlen talaj,
Krl»zíus e napon alleluja; Hjgy az ember vig-.do«on javaslatot, mely kiierj Bztriite a ku turzonat a tiraiy- Krisztuj. M udg Újra Krisztus... Aki eltávolodik tőle,
alleluja"...
hAgóni^Jí megyékre, B harra, Bznagy a, Szamárrá eB nem tudja, hideg van-e vagy pedig meleg, hajnal van-e
Üresen áll a sziklssir. ahová fóidraszálioti I-tem T ímewre.
vagy sötét éjszaka... Kásáimhoz teli visszatérniük aa
Következtek az ÍBmeri)*iő cikkek, hogy ml is az emoerjknek, a hithez és a valláshoz, hogy győzelmet
zárta az emberek bűne. Krisztus .e«yóae a haia.t s
a
kunurzóna,
milyen
veszedelmek
ezarmazoak
ebből
„felméne mennyekbe honnat leszen eljövendő iteini
aratbassanak ellenségeiken. Az egyház szilárdan uraleleveneket éB holtakat". Kr -sztrefesz tették taoliaiaert. az érdekelt m gyék magvar&áganak kuliurajars, Bib. kodik a bit végtelen birodalmán és a dogmák nem
KMsztus m«ghell az igazságért Krisztust szörnyű mo
Azután jött a nyílt szemrehányás és felelősségre- avu nak el, mert az élet örök és mert aa emberek
d ii mep< áztá'{, megcsúfoltak s végezetül htulra ki vonás: HJI voltak a magyar szonfttorok, mikor ezt a mindig és mindenütt egyformán ennek aa örök életnoztálr. Ó eltűrte mindaz', bár egyenen szavával pama törvényt megi-ztvazták ? Mi:rt nem akadaiyózlak meg nek örökérvényű törvényéi alá vannak vetve"...
suj'hitti vo'oa a fdkevosztett vérszomjas tömeget. vagy legalább miért n-m tiltakoztak ellene?
Krisztus meghilt az igazságért s dicső f eltamadisával
Végül levonták a konkijuziot: haszontalan embeFroháaaka:
kiáltotta világgá minden népiknek ea nemzeteknek, rek vagyunk, kik míg ilyesmibe sem fordítunk figyelmet.
Krisztus nem azért jöt a világra, hogy aa embehogy az Igaiság győzött és győzni fog mindig, hiáoo
Pa. Gtior kep'iaelót>-'y^m azóta megíratta sza rek caaic a mennyországba jussanak, hanem azért is.
tapossák lábbal, hiába köpdösik ie és verdesne arcul s nos ispnan, ho<y tavas ••«> o.iöililob, a kai.ui^uuat nogy a lóidon isteni elei legyen.
megtépászva, megkínozva feszítik keresztre.
ae<n most sz tvazták meg, hanem változatlanul eletben
Feltámadt az inteni M 'Ster, sírjából nagy fénysB- vau 1925 óta a király h-igóntuli magyekben is.
P. Bruno:
Ejyesek talán elolvastat a cafoiatot, de a rosszség áradt, melynek vigasztaló sugarai eljutnak a sar. . . Ninca semmi összeférhetetlenség a modernkában meglngo't, Ítéleteiben vak eB eszeveszett világ- izüség azért megmaradt.
Bég és a lelkiélet közölt. Ellenkezőleg, a lelkiélet minnak minden tájékára. Vigasztalást visznek a kunyhóba,
Pedig ezúttal igazán egészen ártatlanok voltunk dent betölt anélkül, hogy bárminek is elfoglalná a
vigasztalást visznek a palotába. Meleget árasztanak es a dologban.
helyei; ami pedig a modera életet illeti, bármilyen
világosságot gyújtanak a «ötét, doQOB odúiban, ahonaau
A román p^r anent tárgyalási rendszere mollett ttrhes is, nem zavarjÍI fel lelkünk mélyét. Mint Miurlac
a szenvedőknek jaj^zava csendül. — NE feljetek ÓÜ a legébarebb figyelem dacára is m gtörtenhetik. hogy nagyszerűen megjegyzi, továbbra is .folytathatjuk
meggyőztem a világot és megfiietek mindeneknek az atszslid ilyen egyszakaszos törvényjavaslat anélkü1, milaőiűg szükBégoB mozdulatainkat, a jé szolgáló könyő érdems szerint, hangzik az iBteni Mester szava.
hogy éizrevennősr. Az adott esetoaa azonban észre- nyedségével es pontosságával.., Mindenkire áll: külső
Kétezer eszterdőnek gyér öröma, vihari éa vész» vettem a kis egyszttaszo-it, btr egészen ártatlan nevet cselekvesl azabadságuik igen korlátozott: caak belszállt el a szenvedő ember felett azóta, bogy hangos viselt: „Az elemi otlttáii törvény 169. sz:ikasz*nak sónkban maraduak szabadok és ott játszódik le egyelett a bethlehsmi jászol, hogy elhangzott a Golgota módosításáról" voit a cima a március 16 ál került a dül, az a drama, amit csak magunk bonyolíthatunk le.
Ki képzelhetné valaha ÍB magát a világegyetem urának?
keresztjéről a „beteljesedett" éB világg» Indult a sir szenátus elé.
mellett ülő angyalnak felvilágosító szózata: .Feltárna
Észrevettem, elolvastam, goodosan és éberen vé- De meg aa utolsó ember is, haláláig lelkének ura
dult, nincs Itt'. S az igazságnak azóta is csak arcul- gig hallgattam a körülötte felhangzó vitát és azzal a marad".
ütés, caak kerasztrefeszilés a sorsa. És Krisztus mégis tudattal balgattsm mindvégig, hogy nekünk eh.z semmi
Báró Eötvöa Jozaef:
é', tanai raményt csép gtetnek a szenvedő embsriségbe közünk BincB, mert n javasiaiban csak arról volt szó,
Hirom van, miből az erkölcsiség fokát, melyen
ói odstiá'ják mlnd-ukinek, aki Igazságtalanul itel: hogy a besszarábial Soro ea megyében ligyine kuilur- a népek állanak, leginkább megítélhetni: a otaládi
Ét megflastek miadeneknek az ő erdemük szériát.
zóna vagy sem. N-m is á'modtam arról, hogy ezt a élet, a nemzetiségnek a fentartása és a vallásosTe szenvedő embertársam, akinek ajkáról ma ég Soroca-megyével foglalkozó egyszaksEzost igy kl fogják ság. Azon nemzeteknél, hol az egyea házi körében
felé száll az I'teot dicsérő húsvéti eoek, akinek vérzik szélesíteni azok, akik azt el sem olvasták s hogy családi kötelességeit önfeláldozással, hiven teljesíti,
hol a nemzetiségnek fentartásáért áldozni tud, hol a
a Bzlve, akinek szomorú a lelke, akinek könnyes az ebből még felelősségre vonások születhessenek.
A most leBáiult ülésszakban számtalan olyan fel- vallásnak szent parancsait hiven megtartja: végromarca a akinek szomjas ajkán ott érzik az epavei kevert
ecet keserűsége, ne csüggedj, hisz ott van felelted szólalásom hangzott el, melyekről egyetlen lep egy lottságról szólni nem lehet.
szóval meg nem emlékezett. T? chnikai okokból ezt
Krlsz'ui.
nem IB lehet kívánni, annál kevéBbbé másfé órás beTe szenvedő testvérem, kioek kérges keze meg- szedek részletes ismertetését.
remeg az eke szarván, kinek verajtáke sokszor haszS Ö R !
E borul azonbsn az embernek az arc* — H néba C z e l l S P E C I A L
talan hull le az áldott anyaföldre, kinek vállai mega
lelke
is
—
mikor
ilyen
alaptalan
szemrehányásokkal
görnyedtek a súlyos teher alatt, akinek ajkai ki aerü
panaszra ayllnak, ha ürOB a biu, ha rongyos a gyermek, találkozik.
S Z Í N H Á Z .
S e torus hangulatban levél érkezett Csikmegye
ha borús az éjjel és rideg a nappal, vigasztalódj, mert
Tisztelettel jelentjük városunk n. é. Bzlnházi köKrisztus Bzeretete a keresztény emberiséget meg kell legkeletibb Bzögéből, Nngykászonból. özvegy T.ma
békttse és a gyűlölködő elvatultságábBn enyhülést kell Dánielnétől, akinek fi-t, Tima Lijoa, Bukarestbe utaz zönségének, hogy a brassói színház legkiválóbb tagjai
tában bárom levelet vitt a zsebében ottani lamerősök- április hó 21-től — húsvét vasárnapjától — számítva
hozzon.
bárom napos vendégjátékot tartanak a KözbirtokosSienvedő testvérem, ki szivedben mély Bebbel, nek B ez irt postai Illeték-kihágás miatt 15000 lejre ság Bzékbázában.
lelkedben nagy ürességgel, reménytelenül hu od az büotetődött meg B már árverés volt kitűzve kis vagyonMűsor:
élet szörnyű igáját, vigasztalódj, mert Krisztus él éB kájára, mikor kérésünkre a közlekedési államtitkár
emberséges gondolkozással a tizenötezer lej büntetéBt
Vasárnap délután 5 órakor;
vigyáz reád.
a megrövidített poBta kárának kétszeresére, 42 lejre
Vasárnap este 9 órakor;
szállította le.
Hétfőn délután órakor, a szezoa legbájosabb, legszebb zenejü ujdonaága: Éa és a kis öcsém operett
Igy szól sz ákombákomoB levél:
„Éi Tima Dinielné, ez nagy örömtől eltelve irok kerül Biinre, Csiky Annuska urleány felléptével. A
Méltóságéknak, de soha ni m bírom ieirni, azt az dnrab többi főszerepeit: Barna Sári, Horváth László,
• legegyszerűbbtől a
örömet, az mit éreztem, hogy az éo gyermekemért, Kornai Sándor, Fóthy Károly, Simon Mihály, Berkolegfinomabb kivitelig
ug; az családért akkorát tettek, nem lehet Foha "ics Lajos játszák.
Hétfőn tste 9 órakor: Halálra ítélve (ac állammegbálá'ni,
elfeledni".
»«ly«m U i a i l l i t t U
( n k k t l
ügyész) bűnügyi vigjáték kerül színre, amelyről bátran
.A
Ujam
jött
az
havasból,
elfagyvo,
mert
Bzo'ga,
b e • • e r e a h • t ő k:
de egy néhány percig nem birt Bzőlnl, könnyei á Htjuk, hogy ugy a darab, mint az előadás nagysaerttsége a legnagyobb tetszést fogja kiváltani.
Nagy G. Jószef asztalosnál, Zsögöd.
hu'ltak".
.Kérem az nagy Teremtőt, ahol járnak, a talpik
Kedden d. u 5 órakor: Halálra ítélve.
Megfelelő biztosíték mellett részletflzetéare la.
alatt rózsa teremjen, a drága kezeket, amikkel irtak,
Kedden este 9 órakor: Nem divat a szerelem,
12soha balsors ne érje, még a legklB»bb családnak ls vígjáték 3 felvonásban. Irta: Vaszary János.

Háló, ebédlő és iroda berendezések

Keresek megvételre államkölcsön kötvényeket bármilyen címletekben.
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Vidám szöglet.

BEL- ÉS KÜLFÖLD.

Dávid a festő és a koosls.
DWId, a híres francia festő, kiállította egyikét
a legszebb festményeinek s véletlenül odatévedt maga
la a festményt bámuló tömegbe. Utt észrevett egy
embert, akinek a ruhája fiikkeres kocsisra vxl ott s
akinek az arca fltymálást árult el.
— Ugy látom, önnek nem nagyon tetsslk ez a
kép — szólt hozzá a festő.
Valóban nem, felelte a kocsis.
— Pedig es egyike ama képeknek, amelyek az
egész világ figyelmét magukra vonják.
— Ninca miért; nézze csak ezt az ottaba festőt:
csinált egy lovat, melynek Bzája tajtékzik a habtól,
pedig nincsen zhblája.
Dávid hallgatott; de mihelyt a szalon bezárult,
rögtön letörülte a habot.
J ó tan á os.
Egy omnibuszon történt Párlabau : K4t Idősebb
hölgy ült egymás mellett. Aa egyik azt akarta, hogy
he legyen csukva az ablak, a másik, hogy nvitva.
Hívják a kalauzt, hogy eldöntse a kérdéat. .Uram
— szólt BZ elaő — ha az ablak nyitva marad, hlzto
aan rheumát kapott, amely sírba viaz engem*. .Uram
— mondta a másik — ha becsukják az ablakot, a
guUa foţ engem agyonütni*. A kalsui nem tndta, mitévő legyen; végre egy öreg ur, aki eddig ott ült
nyugodtan a kocsi egyik Barkában, kihúzta őt zăvori
ból. .Nyissa csak kl, barátom, az ablakot — úgymond —
es sírba kii dl az egyiket; aztán csukja ba, ez meg
szabadit bennünket a másiktól s kész a béke*.

A német fegyverkezés ügye a konferenciák egész
sorozatát hozta létre. Strezába, Genfbe, majd Rómába fognak Bzaiadni az európai béke biztosítására vállalkozott
nagyhatalmak. Mindezt csak azért, mert németország bejelentette, hogy megkezdi a fegyverkezést. Miután a Népszövetség intézményében társult hatalmak a békét ugy prédikálják, hogy maguk a legelképzelhetetlenebb tegyverkezésben
tobzódnak, igy Németország egyszerűen felrúgva minden
kötöttséget bejelentette, hogy a teljes erejéből fegyverkezni
kezd. Ezért volt most Strezában, majd Genfben az a nagy
tanácskozás, mely a német szerződésbontás elleni francia
tiltakozó paaasziratot kellett letárgyalja. A panaszirat tárgyalásán Németország nem volt jelen. De azért meglátszik
a németek erélyeB fegyverhez kapásának eredménye. Már
akadnak barátok is, akik állást mernek foglalni a németek
oldalán. Megmondják, hogy a békét egyoldalú fegyverkezéssel és a másik elnyomásával nem lehet megtartani. A francia
panasziraton Bok enyhítést kellett alkalmazni, hogy a németeket ne sértsék és a helyzetet ne mérgesítsék. Ez mindenesetre azt is jelenti, hogy a végletekig nem lehet egy
Hl) milliós népet ugy kezelni, mini ahogy eddig csinálták
és hogy a németek fegyverkezésének nyilt bejelentése meg
tette a hatást. Mert a fegyver mindennél nagyobb hatalom.

I&flét kivándorlásra csábítják a csiki székelyeket.

Ai Országos Magyar Párt cincmegyei azerveletének elnökségéhez a megye minden réaiébA^ Jelentések futottak be, melyek acerlnt lelkiismeretlen, megflaetett emberek a megyéből mintegy kétsiái családot
akarnak Dél-Amerikába, a Brasilia! Egyesült Allamokboi tartóié Parana államba kivándorlásra csábítani és
amiként ilyenkor történni ssokott, minden elképzelhető
ossköit felhasználnak arra, hogy an áldozatok a lehető
legelőnyösebb képet alkossák maguknak a jövőre nézve.
Baekkel a széditéaekkel szemben emelte fel most
dr. Pál Oábor orsz. képviselő, a Mayar Pírt cincmegyei elnöke a szavát és a következőkben figyelmezteti
a székely lakósságot a szörnyű sorsra, ami várna arra,
aki a kivándorlási hiénák csábításénak engedve, szülőföldjét itthagyve, tízezres klléméter távolságokra keresné boldogulását.
— 1930 lk év oktőber havában, — mondotta dr.
Pál Oábor, — egy Baer Albert nevü bukurestl lakoB
különböző lapokban aat hirdette, hogy Caránsebes közelében nagy bükkerdője van, melynek kitermelési
munkálatai mintegy 60 család részére, hosBiu időre,
megélhetést nyújtanak a mindazoknak, akik e munkálatokra felesben jelentkeznek, Ingyen szántó és legelő
birtokokat ad. Minthogy az erdőkltermelés iránt C uc
megye több községéből számoa család érdeklődött,
képvlaelői kötelességemnek tartottam, hogy teljesen
megblabató információkat szerezzek be a hirdetményben foglaltakra vonatkozólag. Dr. Jakabffy Eiemér
képviselő társamhoz, az Országos Magyar Part elnökéhea fordultam, kl ott a szomszédos községben földbirtokos és aki arról értesített, hogy egyetlen család Be
induljon el a fentebb említett bükkerdő kitermelésére,
mert Baer Albertnek nemcsak fakitermelési engedélye
nincsen, hanem maga BB erdő er m az ő tulajdona,
mert az az agrárreform során elvétetett s ezért azok,
akik utrakelnek, Bulyos csalódással fognak ismét lakhelyükre visszatérni. Ez értesítés alapján B „C-iki Lepok"
1930 évi december hó 7 lkl számában figyelmeztetést
tettem közzé, bogy senki Be Induljon u-nak és ne üljön fel a hirdetésnek. E figyelmeztetés dacára Ciuc
megye több községében BzámoB gazda eladta birtokát
és házát ÍB és ingóságait szekerekre rakva, elmentek
Caránsebesre, hol maguk ia meggyőződve a valóságról,
A vármegyék meglátogatásának
a több száz kilóméter ut megtétele után haza kellett kapcsolatosan április ltí-án Lapedatu
jöjjenek, hol birtokaiknak eladása folytán még nagyobb Cancicov töldmivelésiigyi alminiszter
nyomorúságba jutottak.
megyét.

(Franciából —t.)

Kérjünk

Az osztrák, magyar, bolgár fegyverkezés ügye
is a német fegyverkezéssel kapcsolatosan napireudre került.
Ezt a kérdést a május 20-án Romában összeülő értekezlet fogja rendezni. Állítólag minden remény megvan arra.
hogy a kisantant ezen államok fegyverkezési egyenjogúságáról megértő szellemben tárgyaljon. Egyébként Mussolini
és Laval miniszterek is ajánlani fogják majd Kómában,
hogy a dunai államok egymáshoz őszintén közeledjenek.
— A béke foltozása érdekében solia annyi igyekezet nem volt, mint ezekben a napokban, l-le a kéke sem
állott soha bizonytalanabbul, mint ma. Békéi öl beszél a
világ és olyan fegyverkezés folyik, ami mindeu emberi
képzeletet felül mul. Amíg nagyképűen tárgyalnak arról,
hogy Ausztria, Magyarország és Bulgária hadseregének létszáma felemelhető volna-e százezerre, addig Olaszországban
már a csecsszopó gyermeknek is szuronyt uyomnak a kezébe.
Az úgynevezett győző államok arról beszélnek, hogy 3U
milliós hadsereg telett rendelkeznek, mely bármely pillanatban hajlandó hősi halottá válni. — Nem tanult a világ
semmit az elmúlt világháborúból. Nem is akar tanulni.
A román parlament bezárásáról szóló királyi
kézirat megjelent. Eszerint a parlament április 2U-áu befejezi munkáját. A hirtelen bezárással felmerül a kénlés,
hogy mi a kormány szándéka az uj közigazgatási törvényjavaslatával, amelyet a szenátus már megszavazott, súlyos
kisebbségellenes intézkedéseivel együtt. Mert a hátralevő
idő alatt lehetetlen, hogy egy parlament rniuden vita nélkül
megszavazzon az ország egész életére kiható ilyen nagyfontosságú törvényjavaslatot.
Románia össztartozása. Az „Fuiversul" közli az
államkincstár hivatalos kimutatását arról, hogy mennyire
rug Románia külföldi és belföldi tartozásainak végösszege.
E szerint n külföldi tartozások 113 milliárd lejt, inig a
belföldi tartozások szállításokból l'J milliárd lejt, költségvetési hiányok fedezetlen tételeiből 12 milliárdot, összesen
144 ezer millió lejt tesznek ki.

Czel Special Sört!
Miniszterlátogatás.

kormányprogramjával
erdélyi miniszter és
keresték tel Csik vár-

A miniszterek a megyeházáu panasznapot tartottak,
amelyen rendkívül széleskörű megbeszélések folytak a vármegye helyzetéről. Megjelentek azou az összes hivatalvezetők, egyházak, iskolák képviseletei. Nagyon kár, hogy a
magyarság vezetői közül senki nem volt jelen. Hosszason
lehetett volna olyan sérelmekre rámutatni, amelyeket maga
miniszter is annak bélyegzett. Egyébként különösen
Lepadatu miniszter részéről sok jóindulat volt tapasztalható
és a kérdések megtárgyalását egy nagyvonalú, képzett és
elfogulatlan ember tárgyilagosságával irányította.
Érdekes többek között Chele tanfelügyelő kérése
17 uj iskola felállítása iránt. A miniszter a realitások
embere. Nem hallgatja sokáig a virágos beszédet. Számokat
kér és a tanfelügyelő a következő adatokat mondja : Csíkmegyében van 32<i állami és 12U ielekezeti tanitó. Az
állami iskoláknál
kisebbségi tanerő működik. 63 állami
— A cég feltételei szerint a kivándorlóknak ma- iskoia saját, 48 bélelt épületben van elhelyezve. 120 feleguknak kell BB utazás összes költségeit viselniök éa az kezeti tanitó 83 iskolában tanít. A tankötelesek száma
eiutazáa előtt körülbelül huszonöt ho d letelepülési te 25 ezer. Állami iskolába 10500 gyermek jár, felekezetibe
rület árának harminc Bzázalékát 1B le kell fhetnlök. 6 ezer. Chele tanfelügyelő követelő hangon sürgeti, hogy
— A délamerikai Brazíliának Parana nevü állama 17 uj iskolára van szükség.
tizeaer kilóméternél jóval nagyobb távolságra fekarfk.
Lepadatu miniszter körültekintő alapossággal magyaA településre kijelölt terület őserdő és mocsárlázas rázza meg, hogy nem szabad ilyen mohósággal a lakóssávidék, hol biztos pusztulás a Borsa annak, aki innen got, a községeket, a megyét, az államot lehetetlen követeodavándorol. Magára vessan az. aki elhagyva szülő- lések elé állítani és azt megnyomorítani. Belátást kér ebben
fö djét, e figyelmeztetés ellenire elindul abba a más a tekintetben is.
világrészbe, ahonnan aztán Boba többé vls'zet^rol nem
Tehát meghallhatták egy miniszter szájából is ugyantud. Az adventista blbliamigytrázókboz tartozó Portik azt, amiért a csiki községek tiltakoznak s araiért olyan
Antal bizonyára nagyon jól tudja, hogy mi vár azokra, gyakran az irredentizmus vádjába keverednek.
akik a településre kijelölt területre kivándorolnak, de
Faroga polgármester nyilt kérdést intéz azokról a
hallgat erről, mert a cég szolgálatában áll. Msga az a hírekről, amelyet a vármegye felosztásáról szólnak. Lautazás az óriási távolBágra való tekintettel olyan rop- pedatu miniszter kijelenti, hogy erről szó sincs. Hosszas
pant nagy költségbe kerül, hogv akinek erra elegendő magyaiázatot fűz ehhez a kérdéshez. Bevallja, hogy lehevagyon» van, az itthon 1B blztOBitanl tudja magának éa tetlen megbolygatni ezeket a régi egységeket. Eddig mindeu
családjának a megélhetést.
kísérlet kudarcot vallott.
Megkérdezi a miniszter, voltak-e a megyében zavar— Mindezeket minden kétséget kizáró, teljesen
megbízható információk alapján hozom nyilvánosságra gások. A prefektus nemmel felel. A csendőrség parancsnoka
B Idejeben figyelmeztetem a kivándorlásra készülő, is elismeri, de azt mondja, hogy miut rendőrhatóságnak
félrevezetett Bzóke'y testvéreimet, hagyjanak fel tervük- ebben a tekintetben más meggyőződése van, amely nem
kel, mert magukat és családjukat szörnyű sorsnak ten- tartozik a nyilvános gyűlés elé s amelyről külön referál a
miniszternek.
nék kl.
A pénzügyigazgatók arról referálnak, hogy az adóinkasszó 80 százalék volt. — A miniszter azon kérdésére,
Vándor lantos é n e k e .
hogy a behajtások során történtek-e erőszakoskodások, vagy
a fiatalabb tisztviselők részéről kilengések — megnyugtató
Csak volna néha csillag ébren,
választ kapott.
vízben, Bárban nem vándorolnánk,
A konverzióval kapcsolatosan Cristea szenátor ad
aa ég szép pusztáira mennénk
szakszerű felvilágosításokat a miniszternek. Lapedatu itt
s egy csillag körül táboroznánk.
nagy lelkesedéssel és sok hozzáértéssel beszél a hitelélet
újjászervezéséről. Fgyelmébe ajánlja a nép vezetőinek a
Tábortüzet raknánk magasra:
szövetkezeti gondolatot. Terjesszék, mert a legalkalmasabb
főidre csillogna a parázs szem,
módja a nép fejlődésének. A kormány tervei közé tartozik,
lenn mondanák az itt hagyottak:
hogy kőzelebbről nagy összegekkel támogatja a szövetkeCsaba királyfi az talán fenn.
zeteket. Addig is telbivja a figyelmet, hogy a szövetkezeti
kereteket szervezzék meg s igyekezzenek hitel-, termelőRongyos menténket messze vetnük,
és értékesítő szövetkezeteket, népbankokat létesíteni, a kis
vitéz ruhát a csillag adna.
emberek boldogulására.
Aa Isten ülne oda mellénk
Vlad gör. kath. lelkész a közbirtokosságok rendezését,
vacsorára s ha lenn virradna.
valamint Sancraieni és Lazaresti községekben gör. kath.
templomok építését kéri. Ugyancsak kérik Siculeni, Ghimes,
Ismét a földre visszamennénk,
B.-Tusnadon gör. kel. templomok építését.
• sárban tovább kóborolnánk.
Cancicov földmivelésügyi alminiszter agrárügyekben
Ki mondaná a ml tüzünk volt
állott a panaszosok rendelkezésére éa rendkívül aok apró
u éjszakán világító láng?

— Moat Ciuc megyében egy más világrészbe
való kivándorlásra folyik csábítás, melynek szörnyű
áldozatai lesznek mindazok, akik nem hallgatják meg
azt a figyelmeztető szót. bogy ne hagyják el szülőföldjüket. DM-Amerikában, Brazillal Egyesült Államokhoz
tartozó P.irana államban egy .Comanhia de Terras
Norte ds Parana* nevü cég Ciuc megyéből mlntegv
200 székely családot akar kivándorlóra blztositani éa
erre a célra megnyerte magának az említett államban,
Londrina nevü helyiségben lakó, cincmegyei remeteai
származású Portik Antalt, aki bizonyára, mint a c'g
által megfizetett ember, vállalkozott erre a lelkilun^rotlen feladatra Remetea községben lakó Ivac?on Ferenc István utján folynak a tárgyalások a kivándorlás
megszervezésére.

Holló Erőt. kérdéat kedvezően intézett (1.

KÜLÖNFÉLÉK.
— A szüleit keresi egy elveszített g y e r m e k
Hibo'ut sors. Meghitó és könnyet Ciavaró történet,
ami alább következik. Kérjük, hogv akt elolvassa, adj»
tovább a bábotus Időknek ezt a furca esetét. L -gyünk
segítségére enrek a szegény gyermeknek, hogy megtalálja sziliéit De lásiuk rendre. Lapunkat D brectnből egy 22—23 éves leánv kereste meg levélben. M»ga
sem tudja mi a neve. 1916-bin a meneküléskor mint
2—3 éves gyermeket valaki htrmad magával beadta a
debreceni gyermekmenhelyre. Ae árvaház vezetőségének annyit mondtak, akik odavittek, bogy nem tudják
ők sem a gyeraekek ratképp?n ksvertdetek közfjiiK.
A menekülés zűrzavarában szedték fel. A'iitó'Bg a
hargitai uton, vagy Udvarhelyen. Az árvaház menekülés u;án a szikelyfO'dl hatóságokat i'r'.eaitette. Az
udvarhelyi árvaszék megküldötte négy bejelentett éa
eltűnt gyermek keresztlevelét, ameVk bő egyet-egyet
adtak ezeknek a menhelyen levőknek. Ennek a leánynak, Bkl most lapunkon keresztül szüleit keresi egy
o'yan keresztlevél jutott, amely Bzerint őt Szabó Ilonának hívják, anyja Szabó Anna, a megjegyzéBl rovatban
az áll, bogy V&nya János gör. keleti vallású, a gyirmeket magáénak ellsmerle. — Természetesen csak a
jó Isten tudja, hogv a gyermek sa eredeti keresztlevelet kapta-e. Azóta Szabó Ilonából nagy leány lett. Most
menyaszony. L n irja, hogy mennyit szenvedett. És moat
leküzdhetetlen erővel lépett fel lelkében a szülei iránti
vágyakozás. Kétségbeesetten kéri lapunkon kereBztül a
jó«zlvü embereket, hogy segítsenek nrli megtalálni a
BZŰleit. Ugy értesült, hogy Ványa nevü családok Csikcslcsó községben vannak. Hi Igen tudnak-e valamit
erről a D breczenbe szakadt gyerekrő'. A szüleitől a
menekülés viszontagságai közben elszakadt leány megkü'dte a Csíki Lapoknak egy gyermekkori fényképét 1p.
Leginkább talán erről lehetne megismerni éB nyomra
vezetni eat a szegény, BzUlel után o yan kétségbeesetten vágyakozó gyermeket A BzUlők a képéről okvetlen
fel kell Ismerjék a gyermeket, akinek a jobb feleő
ajka telett egy a képen IB jól látható fekete snyajepy
van. A fénykép bármikor megtekinthető a Vákár üzletben. I tárcák megszerezhetnénk azt az örömet, bogy
megtaláljuk ennek az elveszített gyermeknek a ezüleit.
— Miután a fentlek szer nt egyáltalán nem lehet tudni
biztosan, hogy a gyermek melyik vármegyéből veszett
el annak Idején, kérjük székelyföldi laptársainkat is,
hogy ai eBetet köiöljék.

10.
— A i agrarreform áldáaának i i o m o r n
Tága. Aa Ugy kosiamért. Ioen közbirtokossága 1927
évben két végzést kapott a legfelsőbb ugrArtiiróaágtó).
Eieb arról értesítették, hogy .Ivánfenék" netü havasukban 530 hold elvett lege'őjűket visszaítélték, visaont
130 holdat átadtak örökbérlet c mén Tankó Károly és
társai Lunca-de mijloci lakésoknak. Tovább ii iBmerő
sók a bonyodalmak. A bíróság Ítélkezett. A békáeiak
azonban, akiknek kiadták aa 680 hold lege'őt, egypze
riien nem adták vissza a jenéfalviaknak. A pirasz
évekig foglalkoztatta a belső éa nemzetközi forumokat.
Amig végül IB a békáüiak győztek. A román törvény
hozás megkeltett vásárolja külön törvénnyel BB 530
hold legelőt a azt átadta nemzeti ajándék elmén a
bukásiaknak. Sok keserűség gyll t össze a jenőfalviak
lelkében, amig a dolgok idáig rendeződtek. S egy ilyen
alkalommal, amikor a jenőfalviak legnlőtlsztltéson voltak keBeriiségtikben neki mentek a 130 holdas crökbérlőknek. Szétdúlták azoknak kallbéjukat és erőszakkal
visszaekarták venni a kisajátított birtokukat. — A helyi
Törvényszék Cordubán Fabrls tanácsa a napokban tárgyalta le ezt a monstre pert, amelyben 160 Jenőfalvi
ült a vádlottak padján. A védelmet Dr. Pitner Árpád
látta el. — Aa Ügyben a törvényBzék következő Ítéletet hozta: Szász Albert éa Antal András 7—7 bónapl
figház. Kozma Gergely, Szabó Ágoston, Gyenge Gergely, Poter József László Sándor, Biró Vencel, Kedves Márton, Vizi Tamás, Vizl János és Brőaa Ágoston
4—4 hónap 2—2 ezer l*j, Kedves Ágoston és 38 társa
1—1 hónap 2—2 ezer lej, E'őss József és 98 társa
15—15 nap és 2—2 eaer lej, Btra Fererc és 16 társát pedig felmentették. — Azonkívül megítéltek két
megvert csángónak Tankó Károly (plli) és Tankó
Gvörgynek 50—50 ezer lej kártérítést, a magánvádnak
12 ezer lejt.
— Házasság. Dr Zttfl H«ns bícBl orvos és
tíiopos Mária fo'yó év ápriliB hó 22-én délután 6 órakor tartják esküvőjüket vámunkban.
— A törvényszéknél m e g t a r t o t t nyelvvizsgák eredményeként Opkovits Anna tiBztviee ŐEŐ a
végrehajtási osztálytól éprMs hó 1 tői megkapta az
elbocsátását.
— A b u d a p e s t i á r u m i n t a v á s á r igazolva
nyai megérkeztek és kaphatók BZ Ipartesteméi
120 lejért. A vásár május 3 tói 13 le tart. A vásárral
kapcsolatos kedvezmények április 23-tól kezdődnek és
eitól kezdve a váseri igazolvány tu'ajdonosal vízum
nélkül léphetik át a határt. Minden a vásárral kepeaolatOB kedvezm ny caak a vásárigazolvány birokéba"
élvezhető, amely 120 lejárt kapható a helyba'i Ipartestületnél.
— E jegyzés. Biró Zol án ÉS I CZ-J Kató jegyesek, Csíkszereda.
— Ismét kisért Ciuovarmegye felosztass.
A Gazeta C ucu ui cimü romáunynivtt lvptar-unktó'
vesszük át a hírt, hogy --z uj közigazgatási törvén'
i^mH komolvan foglalkozik C-ikmegye felosztásival.
Eszerint a vármegyénk N atnt Mu-ea és B e u m -gyék
között osztódnék fel s azt a jelenlegi kabinetnek különösen két miniszter; szorgalmazza, ugy takarékossági,
mint nemzetpolitikai okokbó'.
— Meghalt P o p o v i o s Sándor a Magyar Nemzeti Btnk volt kormányzója. Tameteee április bó 17-én
volt Budapesten.
— A h a d i r o k k a n t a k r ö l mindenki megfeledkezett. A hadirokkantakról való gondoskodás egyre
jobban divatját muja Aszerint, ahogy távolodunk a
világháború borzalmaB napjaitól, eg>re oktalanabb teher lesz a háború által ntomorékká tett emberroncsokril való gondoskodás. Uj nemzedék nő fel, amelynek
bzrméoen már semmivel sem több a háborús bősnek
á do?ata, mint a vásári koldus nyomorékaága. Az egész
vona'on igy van. Mindenesetre a jövő háborújára megszívlelendő helyzet ez. H -n pok óta nem fizetik a
rokkantaknak azt a pir lejt Bem amivel kötelet sem
vehetnének, hogy felakassaák magukat. Ebben BB évben még egy banlt aem kaptad. Több helyen a mu't
év utolsó negyedére Bem. Csak ugy megkérdezzük, hogy
ez ÍB lehetséges?
— A R o m á n i a i Magyar Dalosszövetség
évi köagyüleaet április hó 16 án tartotta meg Kolozsváron Iicaédl Joksman Ödön elnöklete mellett.
A Dalosszövetség közg>Ölése leszögezte azt a nagyjelentőségű kulturmunkát, amelyet a magyar dal BZOIgálata jelent. Végérvényesen elhatároztatott, hogy a
magyar dalosélet fejlettségének kimagasló eseményét
az Orxzágos Da'osvereenyt fol jó évi junius 29—30 án
Marosvásárhelyen megrendezi. A választások során
ismét Inczédl Joksman Ödön elnökletével a régi tlsztlikart választotta meg.
— Meghalt P a n a i t I s t r a t i a világhírű román
iró. Súlyos tUdőbaja 50 éves korában végzett a román
irodalomnak ezzel a kiváló tehetségeivel, eszel az
ideális gondolkozású, szép lelkű emberrel. Sokáig távol
élt hazájától. PárlBban telepedett meg, ahol Rimáin
Rilland fedeate fel. Könyvel közUI több magyar nyelven la megjelent, de a viiág minden nyelvén olvasták
és megbecsülték Panait Istratlt. — Szegényen, elhagyottan halt meg most Bucureşti ben. Uto'só kívánsága
szerint szü óvárosában, Brailában temették el.
— SaerenoBótlensegek. Silló Károly 78 éves
ciceuí gaada a kútba esett, akol napok múlva holtan
találták meg.
Bodó I;nácz 26 éves cicenl lakóa még karácaonykor eltűnt falujából. Mist megtalálták a Hargitán, ahol
egy fára felakasztotta magát.
— ö z v . Dr. N ó v á k Albertné házeben Ceik-

sseredaban, a város legforgalmasabb helyén, folyö
évi juolns bó l-re egy OslcthelyiBég kiadó.

C S Í K I
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«Mal.

— A meronrea oluol ipartestülst évi köigyülését április hé 14 én tartotta meg Biró József
elnöklete mellett. A közgylilíB kUlönoBehb esemény
nélklll ennek a nsgymultu IparoBlntérménynek kebll
ügyivel foglalt oiott, munlácségát, jötőjét és BZ Iparosság javát szolgáló, közérdektt tevékenységét biztosító u'mu'atásslt adta meg as ipartestületnek. A jelentésekből kitűnik, hogy a helybeli Ipartestület ennek a
vármegyének legtekintélyesebb Intézménye, amelyet
elsősorban a kisiparosság összetartása, fegyelmezett
öntudatot-sága tett Bzzá. Pé'da erre a mult évben megtartott félszázados Ünnepe, amelyet az egész társsdalmunk megbecsüléssel vett körül. Köszönet illeti a
hatóságainkat, «melyek mindent or támogató jólndu'attal Igyekeznek az IparteBtOleten keresztül nyújtani
mindazt, amit a helyi lehetőségek között a kisipar előnyére és javára adhatnak. Ezzel rzemben az Ipartestület egész vezetése igyekszik sz iparos társadalmat
megtartani a polgári erényekben, a btcsUletes munka
alapjain, az országnak és a közös jónak előmozdítására.
AzipartestUletévi közgyűlése különösen kihangsúlyozza,
hogy a mercurea-ciucl ipartestület a hatóságok bizalma
és szívélyes támogatása következtébén abban B kivételes heljzetben van, hogy aa egész vármegye kisiparosságának hasznos Begnője lehetett minden közös
megmozdu'ásbsn. A mercurea-ciucl ipartestület büszke
arra, bogy a nehéz körülmények között 1B életképességében példát mutathat minden Irányban. A kisiparos
évszázedoa szervező ereje éB teBtületi szellemhez szokott összefogása ma ÍB teremtő értékű, akkor amikor
máshol a széthúzás éa egyenetlenség pusztít. Legyen
büszke a cs'kl kisiparosság arra, hogy testületi életét,
a cehektől örökölt becsületes saervezkedő hajlamát
megcsodálják és megbecsülik mindenütt. Adjon ez a
tudat hitet és munkakedvet a küzdő kisiparosságunknak arra, hogy tovább szeresse és fejlessze saját intézményeit, amelyek minden szűklátókörű, vicinális gondolkozáson tu' arra vannak hivatva, hogy az Iparososztály életérd^keinek védelmén keresztül a kulturjót
szolgálják. A helybeli Ipartestület ezévl közgyűléséből
űzenl a vármegye minden kisiparosának, hogy az
Összetartásban védelmezheti meg szakmai érdekelt,
csak a testületi életének kiépítésében remélheti a megb»c3Ülést és a további életét. Egymagában, azétzttlve
elveszett. Az Ipartestület pénztári évének elszámolása,
az 1935—36 évi költségvetésének letárgyalása után,
BZ e'őliáróságba beválasztó'ta Péter Ferenc nyomda
•u'ajdonost, majd Biró J >zs»f elnök, a ciikl kisiparossághoz intézett lelkea Bsavaival a köagyülést bezárja.
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— Vsd alá helyeién. A gheorgheni Gottlieb
gyárban a transmiszió elkspta Csáky István 18 éves
munkást, aki sérüléseibe belebalt Az ügyészség most
gondatlanságból okozott emberölés miatt vád alá helyeate
Gottlieb Aron és Madaras János művezetőt.
— Gázvédelmi tanfolyam. A csikmegyel üzemek ÍB rendeletet kaptak, hogy egy-egy képviselőjüket
a bukurestlban április 16—20 között megtartandó gásvédelmi tanfo'yamra kifclildjek. 250 lei tandíj és ellátás
a cégeket kötelezi. — O.yan jól eső hírek az ilyenek,
A békére való készülődésnek olvan megható jelenségei
ezek a kurzusok. CBak rajta. Tapasztalatból mondjuk,
hogy érdemes vele foglalkozni. Szép, egészen kívánatos hőslhalálnem. A hősi halott a használat után
kiszívott szipkának Is eladható. Olyan jó színűk van.
Több helybeli szülő Így a Borbath család is végig
szenvedhette, bogy egyik ABiagónál gyenge gázmérgezést kapott tagja évekig milyen borzalmas kinokat Bzenved=ttt. — Ne adja az Isten ennek az elvakult és elbizakodott emberiségnek mégegyszer a háborusgáa veszedelmét.
— Letartóztatás. Dtrvas Nándor bancul éa
Baláts Sándor ciucani lakósoknál a Do'gozók-naptárát
találták. Letartóztatták és átadták az ügyészségnek,
Btnoly kihallgatásuk után szabadlábra helyezte.
Ajánlja
— A Duoe Bok gyermeket követel a oaaladtól, b a r b a r kemenyaéget a férfiaktól.Titavana,
az ismert francia ujságirónő kihallgatást kapott Rómáhau Mussolinitól és a „Paris Soir'-ban számol be a
Dúcéval folytatott beszélgetéséről. Mussolini a követnagy választékban!
kezőket mondotta:
— Elismerem a nők jogát, de szerintem a nőknek, nem kell a po ilikába, filozoflába éa épiiőmUvéBOR SPECIALITÁSOK:
azetbe belekeveredni. A csökkenő szUletéBl arányszám
SAUVIQNON
a világválság következménye. Minden családnak sok
gyermeke legyen, nekem magamnak Is öt van. Nincs
TRAMINI
u produkció, hanem a fogyasztás csökkent, már pedig
a gyermek uj fogyasztót jelent: élelmiszerben, könyvLEÁNYKA
ben, játékban, ruhában. M nden ország gazdasági élete
RIZLING
a népesség számától függ, de tévedés sz a f-lfogás,
hogy népuB ország szegény ország. Fiatal koromban
valamint
elnéptelenedett, szegény vidéken éltem ; ma ez a vidék
erősen benépesült ÓB ennek folvtán ott az élet megköonyabült. A nemzeteknek bőséges gyermekáldásra
van szükségük, ha nem akarnak kihalni. Azok lesznek
az erős nfp'k, a jövő hóditói, amelyek sok gyermeket
nevelnek. Születésük ellenőrzése? Ezt a szót éppen
— Az adoklveteai munkalatok még tartanak. ugy gvűlölöm, mint egy másik szót: kényelem. A kéA patenta fixa törvényé alapján adózandókat már osz- nyelmesség elnőiesedéshez és gyengeséghez vezet
tályokba beosztották. Amikor ez megtörtént azután is- Minden férfi őrizze meg magában a barbárság maramét megidézik a feleket, hogy az osztályozásuknak dékalt, keménynek kell lenni, a kényelmes élet dekamegfelelő adót jegyzőkönyvbe foglalják s azt klkézbe- denciához vezet. Az a nép, amily elsősorban a komsltsék. Erre nem fontol a magjelenes, mert az osztályo- fortra gondol, nem erős nép. Keménynek kell lenni
záson változtatni nem lehet. As orvoslásnak egyetlen önmagunkkal Bzemben, hogy jogunk legyen másBal
módja a felebbezés. Esért a jegyzőkönyv átvétele után szemben ls keménynek lenni.
20 nappal, akik kivetett adójúikéi elégedetlenek feleb
— Uj és biztos eksaiaatenoia hölgyek rébezzenek. — A speciális adókivető bizottság májúiban
kezdi meg mütöd^sét. A nagyobb Üzemek üzleti köny- szére. DJ csak abban az eBetben, ha elsőrangú minvelt, ntplóit figyelembe veszik éa azokat Marea pénz den tekintetben korszerű tudományossággal és alapossággal képezteti kl magát kozmetikusnőlek egy állaügyigazgató vizsgálja meg.
— Törvényeséki hirek. Kosa Péter tomeati milag ellenőrzött, mintaszerűen berendezett kozmetikai
lakóat a törvényszék váltóhamisítás miatt 6 hónapra szakiskolában. Bebizonyítható tény, hogy aa egéBB
világon nagy a Bzükséglet elsőrangú konmetikal saakÍtélte.
erókben, éppen ezért ugyancsak bebizonyítható, hogy
— Tepea Simon bicaal lakÓB gondatlanságbél az osztrák állammlnlszteriutn által ellenőrzött és a
okozott testi sértRB miatt 15 nspot kapott.
Béctl Kozmitlkai Egyesület elnöknője, Várady 11 us
— Kedves Dmea éa Péter DineB siculeni lakó által vezetett bécsi szépségápolási szakiskolában kisok engedely nélkül karácsonyfát szállítottak Brassóba képzett kozmetikusnők ma réasben mint önálló, részAa erdészeii hatóságok feljelentették. A törvényszék ben nagy kozmetikai Intéaeteket vezető szakerők, kielsőt 2 ezer leire, másodikat 4 ezer lel pénzbüntetésre tűnő ekszlsztenclára találtak. Tessék a május hó
ítélte.
közepén megnyiló nemzetközi tanfolyamokról azonnal
— Barabás Imre Suseni legényt verekedésért 6 részletes magyar nyelvű felvilágosítást, prospektust
k^rol. Cim: Direktion der Wiener Kosmetikachule
hónapra Ítélték.
— A gylmesl „lázadás" ügyében ítéletet hirdet Wien, /., Kărntneratraaae 21.
tek. E szerint Btlibok György ( llo) 15 napot kapott,
mert a csendőrnek nem engedelmeskedett, Cojocar
György 15 napot, mert bottal behatolt a községházára,
Csíkszeredában, a „Hidegkút" közelében
Sántha Péterné (p?rd ) 1 hónap, mert a végrehajtó fe3 és háromnegyed hold kaszáló eladó.
jén a guzBajt összetörte, Tankó Inro (vajda) 3 hónapot
kapott, mlg a többi 13 vádlottat a törvényszék felÉrtekeznözv.
László Lőrincnével,
mentette.
a Törvényszék közelében.
— Fejfájásnál, borogatáara, lemosásra, láznál
bedörsaöléare a valódi DIANA hathatós segítség.

Czell (Sztgyörgy) Sörgyár R.-T,
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Polonita—Lemtyelfalva monopafiája.
A Székelyföld
halhatatlan kntatúja Báró Orbán
Balázs, a nagyertékü hat kötetes munkájában — Bzerényen — csak e moodatocskával emlékezett meg
sajat szülőfalujáról, Langyelfalváról: „A honfoglaláskor, vagy később bejött lengyel telep
alapíthatta
az én lak falumat",
B hiány pótlására, de mág Inkább „a legnagyobb
székely"
emieke Iránti köteles hála éa tisztelet jelóiil
Dr. Lévai Lajos, ret. tanítóképezde! tanár, alapos
kutatások és tanulmányok eredmenyekép összeállította
Lengyelfalra
monogra&áját, mely az Orbán Bjlázs
korát lelkiszemeink elé idezó régies, de azért találó
külső kiállításban a mult hónapban jelent meg.
Dr. Lévai, e munkájában, tömiren összefoglalva
tárja elénk e falu múltját, jelenét (mint é mondja:
.ártatlan lelkét") a azt kívánja, hogy olvasói abból
tanulságot, munkaszeretetet, bizakodsBt és életkedvet
merítsenek, mert Orbán Bilázs Bzavaival élve:
.A nemzetek életképeBBégét és hatalmát ma már
nem a nyers eró, hanem a nepak műveltségi fokozata és szellemi fejlettsege szabja meg".
Ml, csiki Bzékelyek, e kis monográfiából ragadjuk
ki magunknak s vessük soha el n.m feledhetően emlékezetünkbe, hogy (— barmi hihetetlennek látszó it 1 —)
Lengyelfalvának
jelenben
egyetlen
korosmája
sincs!!
S még egyet I A falu egéBZ határa csak 2239 kai.
hóid és 896 negyzet öl; lakóinak a száma, az 1930
évi népszámlálás szerint 416 lelek, de azért a rom.
tanítónak egyetlen bani hatráléka sincs az egyházközsége híveinél,
mart minden Bietését
pontosan
— idejében — megkapta — pedig az Udvarhelyre
naponta behordott tejből tartják fenn magukat és íntéamenyeiket. Abból fizetik adóikat ls — a Lmgyelfalviak.
Végül pedig: Mioden községnek az okmánytárát
kevÓB kitartással és ügyluzgalommal ötBze lenetne
Bzedni a megmenteni legalabb azt, ami még megm"ntheió egy-egy hasonló monogr&fia alakjában. — Talán
jó volna már erre is komolyan gondolnunk! — L,het,
hogy később már nagyon késő lesz!
Dr. Lóval muakaja kapható a Vákár könyvkereskedésben isi
Q. S.

Miként hoz a tavasz egészséget és szépséget ?
Irta: Várady Ilus, a Bécsi Kozmetikai Egyesület
eiuöknője.
Minden tavasszal valóságos uj életet kezd az egész
természet és éppen ezért vajjou nem kezdhetne uj életet
az ember is, főleg ami a mindennapos testápolását, táplálkozását illeti, a lelkiéletéről, erkölcsi felfogásairól nem is
beszélve.
Nincsen nagyobb ellentét az ember életében, mint az,
hogy ugy akar gondolkozni, mint igazán modern egyéniség,
kortársa a rádiónak, repülőgépnek, ismerője a pozitiv tudományoknak, de azért mégis ugy él, mint ahogyan az apja
éa nagyapja és mert szokásain, mindennapos étrendjén nem
bir változtatni, ugyanazon időnapelőtt elcsúnyító, megöregitő betegségeket szerzi meg ugyanazon korban, amelyek a
Bzüleit, nagyszüleit sorvasztották el és tették életüket
pokollá.
Talán egy gyomor se annyira konzervatív hagyományos ételeinek a kultiválásában, mint a magyar emberé és
talán sehol sincs annyi gyomorbeteg, mint aránylag a
magyarok között, éppeu ennek a legjobb módú és közép
társadalmi rétegeiben.
A modem tudomány nagy haladása nemcsak az egyre
javuló technika igénybevételére tanít meg bennünket, hanem
a mindennapos helyes táplálásra és étkezésre.
Ma, amikor a biochemia kikutatta egészen pontosan,
hogy minő teljesen ártalmatlan tápszerekre van leginkább
szükségünk és ugyanakkor pontos kaloriatáblázatokon mutatja be a legkülömbözőbb élelmiszerek tápértékét, nincs
több szüksége senkinek arra, hogy ugy lakathassa esak jól
a gyomrát, hogy az e mellett állandóan el legyen rontva,
vagy hogy a helytelen táplálkozás következtében időnapelőtt cukorbajt, a másik állandó kiütéseket, bőrvörösségeket, pattanásokat, bőrgyulladásokat, hajhullást stb. szerezzen.
A tiszta bőrére és jó alakjára annyira féltékeny
amerikai nő jelmondata, hogy minden falat, mivel az ember
többet eszik a kelleténél, vagy ami nem ielel meg összetételében a szervezetünknek, csak nagyon hiányosan lesz
a belektől feldolgozva és ezért a nőt tulerőssé és az arcát
tisztátalanná teszi.
Mintán az amerikai kultivált nők és férfiak egyaránt,
de meg az amerikai emberek legnagyobb része igen óvatos
a táplálkozásban, ottan ma már minden tápszer kalóriájának
az ismerete minden háziaaszony, minden élelmiszerkereskedő éa minden iparszerü élelmiszer elkészítő, kiszolgáló,
megfőző üzem alkalmazottainak az abc-jéhez tartozik. Közkézen forognak a pontos kalória-tabellák és ott látjnk őket
mindenhol kifüggesztve.
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Mit értünk kalória alatt? Egy kalória megfelel annak
a melegmennyiségnek, amely egy liter vizet egy Celsius
fokkal melegebbre hevit. S tekintettel arra, hogy az emberi
táplálkozás főcélja, hogy a bensőnkben, mint akárcsak egy
természetes kazánban, napi munkánknak és általános életigényünknek megfelelő höenergiamennyiséget állítson elő
éspedig abszolút ártalmatlan tápszerek segítségével, igen
lényeges pontosan tudnunk és állandóan ellenőriznünk a
mindennapos táplálkozásunkhoz szükséges élelmiszerek kalóriáját. De ugyanakkor azt is kell tudjuk, hogy mi az a
minimum, és mi az a maximum kalóriában, amennyire a
különböző embereknek, férfiaknak és nőknek, gyermekeknek
szükségük van.
Ma minálunk is lehet majdnem minden könyvkereskedésben már ilyen táblázatokat kapni, amelyek a különböző
élelmiszerek kalóriáját pontosén feltüntetik, én tehát bizonyos általános felállításokkal fogok itten csak operálni és
ezek alapjául az Amerikában készült jegyzeteimet veszem :
A gyermeknek szüksége van naponkint
2 —(5 éves korig — — — 10UU—lllUU kalóriára.
A fiatalnak ti—12 éves korig lliOO—2500
„
12—18
.
.
2500—3000
Egy férfiinak, aki nem dolgozik 1W0—2000
„
„
„ ülve dolgozik 2200—2800
Fizikai munkát végző tértínak 3500—4000
Nőnek, aki nem dolgozik
— lüOO —1800
Nőnek, aki ülve dolgozik irodán 2000—2200
Egy nőnek, aki állva, járva, vagy
háztartásban dolgozik — — 2200—2500
Fizikai munkát végző nőnek
2500—3000
„
A helyes összetétele a DBpi kaloriamennyiségnek,
hogy ez álljon 10 százalék fehérjéből, 25 százalék zsírból
és 65 százalék szénhidrátokból, továbbá vagy már ebben
beletoglalandó vitaminokból vagy löleg még külön nyers
gyümölcsökből kapandó élelmiszerből, amelyek egyszersmint
igen nagymérvű nedvtartalmuknál fogva nagyrészt ledezik
a naponként majdnem másfél litert kitevő vízszükségletet
is a szervezetünknek. Továbbá főszabály, hogy ezt a kalóriamennyiséget lehetőleg nyers, tehát l'iitelen ételekben együk
meg és minél kevésbé lőzött állapotban. Még igen lényeges
és elmaradhatatlan szabály az is, hogy minél gyakrabban
tauácekozzuk meg az étlapunkat a házi orvosunkkal, aki
alapos ismerője a szervezetüukuek és hogy az ő segítségét
vegyük mindig igénybe a fenti kalóriának megfelelő mindennapos étlapunk és az ehhez alkalmazkodó ételkészítési
módok megállapításánál. (Copyrightli by Wiener Kosmetikscliule, Wien, I. Kertnerstrasse 21.)

Eladó Sumuleu
(kőház) mily
helylsogekhő'.
lehit Dr. Otl

Jól felszerelt, kedvező éghajlati éB
növényzeti viazonyok között állo
MÉHÉSZÉT
más elfoglaltatja miatt eladó. Hol ?
Mígmondja a kiadóhivatal.
it

fe
nagyérdemű közönség szí- 51
ves tudomására hozom, hogy £
t > Z i ö g ö d községben, a mai kornak megfelelő <»

U FlfiYFI FMI
j> riUlLLLIVI!

|

A

ASZTALOS MŰHELYT

*

n y i t o k . Elvállalok: a legmodernebb furaéroB
bu orokat, épület munkákat éB egyBzerübb festett bútorokat is, a lehető legszolidabb érik
mellett. Kérem a m. t. közönség Bzlves pártfogását, kiváló tisztelettel:

»

*
»
*
Darvas István. »

Z lögöd, 12, házszám.
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Öt B z o b á s emeleti lakás kiadó, május
l-re. özv. Keresztes Antalné.
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« a „KALAPKIRÁLV'-nál }
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vásároljon, mart elegáns, tartós és olcsó,
Ugyanott

u
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K k a l a p j a v i t á s , t i s z t í t á s , festés
fţ
szakszerűen esiköröltetu.
ţţ
K^r»m a p. •». «özönsé PZÍV»B p irtfogá*»». f ^
ţ ţ Marcurea-Ciuc-Csiksiereda, Bratianu ucca 40.
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Prefectura Judeţului Ciuc.
Serviciul Financiar.
Nr. 5038—1935.
Mercurea-Ciuc, 15 Aprilie 1935.

községben egy beltelek háazal
áll 2 szo 1 ^, konyha ós, mallékBoiskorék-Me ucctbm. E-tekezni
J izsef üg\véd urnái. C izBzereda.
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Ipartestülettől szemben.
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Motorkerékpár H*rley Davidson oldalkocsivnl, kitűnő állapotban, jutányos
áron eladó. — Cim: Bírna, Bucureşti I.,
Cftzarmşi 5.

Publicaţiune.

Se aduce la cunoştinţa generală, că în ziua de
29 Malu a. c. ora 10, la' această Prefectură se va (ine
licitaţie publică, cu oferte închisă şi sigilată, pentru
cumpărarea următoarelor cantităţi de combustibil de
fag, uscal, prima calitate, necesar serviciilor Prefecturei, Tribunalului Ciuc şi Judecătoriei Mixle MercureaCiuc şi anume:
X
v é t e í k ö t e l e z e t t s é g n é l k ü l a most
X
Penlru Prefectură 100 mna sulă) stj. (1 m. — 2 m. ^
é r k e z e t t tavaszi és nyári
g
— 2 m ), adică cca 16 vagoane de 10 tone.
Penlru Tribunalul Ciuc 75 (şaptezecişicinci) slj
(1 m. — 2 m. — 2 m.), adică cca 12 vagoane de
10 lone.
Pentru Judecătoria M -Ciuc 20 (douăzeci) stj.
( I m . — 2 m. — 2 mi, adică cca 3 vagoane de
- ktlap- és kóaimunka-üalat. — (Barbat házban.) O
10 tone.
Ó-cső âralc!
O l c s ó âiralc!
J
Combustibilul va fi predai in curţile autorităţilor.
Ofertanfii vor depune odală cu oferte şi garanţiile de 5°/n.
Combustibilul va fi furnizai până la 15 Noemvrie R a k e t t h u r o a a a o k s z a k s z e r ű e n ea o l c s c n .
1935, iarcoslul ordonanţai din bugetul judeţului, după
Ci.-ii » kiadóhivatalban.
preluarea şi recepţionarea lemnelor.
Licitaţia :se va face conform dispozifiunilor Legii
Contabilităţii Publice.
« GÖZMOSÓ É S VEGY
Prefect,
ISZTITÓ INTÉZET
Dr. V. Ofetea.
szakképzett vezetés mellett vállal Ingek és gillérokon
Şeful Serviciului,
ktvtll a mai kor Igényeinek megfelelően, vegyi uton
Benkes.
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„GLORIA" î!

n ő i - és f é r f i r u b á k ,
tavaszi kabátok, M
gumikabátok, paplanok
MF* t i s z t í t á s á t

1 NOI KALAP, KÉZIMUNKA SZALONOMAT î
T
átlialyaztam
f
I C . B r a t i a n n u c c i 34. s a á m a l á
T
a „LŐTTE" oöl divat szalonnal azemben.
É 1 n t. hölgyközönség további sil Tei pártfogását kéri

$
É
*
&

f

f
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Âdasfiesa Ii«&«.

Kiadó Taplocrán az o r s z á g ú t mentén 4 szoba,
és mellékhelyiség.
Cim a kiadóhivatalban.

konyha
1—3

va'auiint elbontás nélküli festését, azonnal és jutányos
árban — teljes megelégedés'e.
A t. köaöaség bizalmát és pá-tfogását tisztelettel kéri:

SZABÓ LÁSZLÓ

6

veg7tisatitó éa kelmefestő, Herourea-Ciuo,
Bnlev. Ferdinánd 52

D a | f a | n l / Csíkszeredában, a város
D G l l G l G A , központjában e l a d ó . —
F'lvilágoiiiá*Bal azolgál Oyönös OvU'».

2 Frank Miklós és Sctamidt József 2
H

oki. m é r n ö k ea e p i t e a z e k

H

I TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI IRODÁJA +

l

1200 kötetből állo

kölcsönkönyvtáromat
olcsóárban

M e r c u r e a - C l u c .
8-10

Foglalkozik tervek készítésével, építkezések
végrehajtásával, költségvetés készltéaevei.
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-ül s
t o aao..
Deutsch Hirlapiroda, M.-Oiuo.
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