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emelkedni az élet esetlegességein; akkor e magaslatNincs itt, feltámadott!
Az élet diadala.
ról át tudja lépni az élet tátongó örvényét.
Azért a feltámadás győzelmi reggelén emeljük
„Szombat eltrutával szürkületkor pedig . . . nagy
Jézust eltemették, sirha zárták, nagy követ henfel tekintetünket
és szivünket Krisztushoz I
—t —a.
POLITIKA],
49 Tleszálla
ARSmenovtől
AD ALMI
HETILAP.
földindulás lón, mert az Ur zngyala
gerítettek a nyiláéhoz, nehogy előjőjjön,
vagy el'opjfckKÖZGAZDAS^I

a holttestet. A hét el-ő ntpián kora reggel jámbor és oda Járulván, elbsngerlté a követ B ráüle. Vala
BR ő tekintete, mint a vlllámláB éB ruh^je, mint
asszonyok mentek a zlrhoz, hozy megkenjék a szent p d'g
1
testet,"» kő e>hengeritve, a holttest sehol. N ncs itt, n hí !. Tő'e veM- f )ltöVben pad g m^grettecéoek ai őrök
feltámadott 1 Mit keresitek az élőt, e holtuk között ? és lőrét, mint holtak. Fnlelvon pedig az angyal, mnedá
Mivel a konferencia engedélyét csak nagypéntek
— szilt a meglep3té*Ukre a válrsz. Kérőbb Magdo'na as aBBronyoknak : Ne féljetek tl, mert tudom, hogy délben k.iptu'i kézhez s addig bizonytalanságban
IS kimegy, h.^oslót észlel B kezd sírni. Asszon f, mitJiauit Loresltek, kl megfeleltetett. Ninca Itt. mert voltuik, az április hó 18, 19 és 20 ára CsikBzentsir-r ? Kérdik a többiek. Mert elvittek Uramat és nem feltámadott, amint megmocdntta* (Máté 28, 1—6).
taraáion tervezett Ifjúsági konferencia elmarad s
tudom hová tettek — felelt szomomao. Kis vártatva
Nincs Itt, feltámadott, i% É'ct diadalt aratóit a megtartását későbbi Időkre halasztottuk. Kéljük az
J tfus meg áH Magdolna mellett s kérdi 6 Is: Asszony, halálon. M ghalt a halál B az H et fölkelt, mint ragyogó ifjúsági egyletek vezetőit, hogy a konferencia gondo itát tartsák ébren, a résztvevők legyenek kiszemit sírsz? Kit keresel? ö kertésznek vélte az Urat s h jnal.
A húsvéti harangszó zeogése győzelmet h'rdet, melve s ha a legközelebbi alkalmsa időben as érdemindjárt
mondta ls: Urtm, ha te vitted el öt, mondd
n
m g nekem, hová tett- d és én elviszem. Erre Jézus amilyet a történetim cssk etyet icmer: azt, emelynek keiekkel magállapodhatuck, az időt és programot
taruja volt nz Ur angvala szon szürkületkor, mikor Id-jéhen közöljük. Az egységes munka beindulását
kijelentette m»gát.
Mi is sírunk mindnyájan, mert valeml nli cs rend- villám'ó tekinti ttel. hóMiér mháthn ott ült ez iiree várjuk a konferenciától.
Miaél nagyobb részvételre számítunk.
jén. Valaki hiányzik. Hiába keressük, nincs Itt. Nirc- sirnál, a balál sirjánál. H rd> tl sz életrek, a szeretetaz "gyén, cialád, társadalom, nemzetetr, emberiség nek örök evangéliumát, a kereszténységnek BZ Ur
.4 róm. kath. Népatővtlség
eletében. Nircs béke, szeretet, egyetértés. Igazság, Jézus feltámadása által történt fenséges proklamáclójat,
csikáienttamási ifjúsági
hirdeti
—
as
örömtelenség
közepette
—
a
hivő
embertestvériség, egyenlőig, pssbadság Miért? M<»rt hiánykonferenoiájának rendezői.
zik mindenünnen Krisztus sz fi törv'nyolvel. Vaijoo szivek mlilióinxk túláradó örömét.
A megbomlott világ z'lrz«varos lármájában c-todAs
!.«reslk-e.flirnak e utánh? A jobb Idők után siránkoznak, A*t keresik Is, csak Istent nem I Legalább ott szimfóniát zeng mi n hirangok zugá?a, az élni akp.ró
rera, shol biztosén megtalálhatnák. Mit keresltek az 4 élni tudó szivek eg'.litt^rzó csezedobbsnáse. Ttszts
A Magyer Párt, egységes szervezete a romániai
élőt, a holtak között? Az élő Istent afco-t lelliU "m zengéattk a hutvét Fzép hajnalán száll tova B a város
btr*kn*l, társaságnál. léha PBÓrakozáf-okbun. Mit, kl> zakato'á^a megnémul pManntra és a falu csendje meg- magyar nemzet klsebbs-gl küzde:mének. Fajunk, kulknsol? Sokan a vagyont, munkát, élvezetet; Luc'fert, telik mélységes áhítattal. A karícsony g'órlás éjjelére turánk. nemzeti életünk és megmaradásunk harcosa
Ktlnt. Júdást, S'alint — Urtm, ha te vitted el őt, vlrr dó húsvéti hajnal, e szeretetözönlő, megállítja ar * Mtgyar Párt, am?ly magában foglal mindenkit, aki
mondd, hová tett»d? Mi visszük el a ss retetet, igsz- -siet forgatagában tovarohanó embert s azt mondja n magyarnak vallja magát.
A partnak ereje, eulya éB tekintélye abban a
s^ot, békét, Istent, Krlíg'uit, lelket s eltem-tjUV a törtetőnek szelíden: ölts Unnep'ó ruhát, öltöztesd
feledés slrjábin. Mi vagvuik an?rt a hibásat. Hivá fehérbe lelkedet ls s Unnep'ó ruhádban fehér lelkű bizalomban és egyöntetttséghen var, amellyel a magyar
t>ttétek, hogy elvigyem — szól M-tgdolna. Nskünk lettel á'lj be a lelkek gyülekezetébe B zengd te Is tem-gek ragaszkodnak a Migyar Părt szervezetéhez.
Különösen fontos a magyar egységnek ez a megvissza kellene vinni, ahonnan hlt^t, reménvt, Bzere'etet tele szívvel a feltámadásdak, as IgazBág győzelm'nek
nyilatkozása ahoz a muakához, amelyet a magyarság
elvittük: önmagunkba, családba, társadalomba, Nép- diadalmi himnuszát.
szövetségbe, kis s nagy asztalokba. Az élőt az élők
Ü-impl hangulat varSzflh szállja meg lelkedet s parlamenti képviselete folytat. Képviselőink és szenáközött keressük: »emp ómban, Inten házában 8 vallásos a kltágu't. megnyílt szív hadd érezze, bad élvnige BZ toraink szavának afcu yát, a mögöttük álló magyar
embereknél. Ott «IM MkitWoeég, -gyüWet z ha- W- örökkévaló B*ép**g»k énekéMk magával ragadó p-elu- «zívazok kitartása, ragaszkodása és öatudatossága
ki kben volt Ib valaha reménytelenség. már nlnci, fel- dluraát. Telítse meg a kiket az égi örömök szent bora adja meg.
Hi flţyeljttk a Magyar Párt parlamenti működétámad a remécy, bit, bizalom Istenben, feltámadt « ltta°u'jon meg az a boldog örökkévalóság megsejtett
Bét, gocdoijunk arra. bogy nekünk mindenkor féltve
Kriaz'u*. Bár feltámadna minden ember szivében az gyönyöreinek hegyi pitHkától.
eltemetett Krisztus Igazságával s szeretetével, akkor
A feltámadás ünnepe ébreBBzn fel a lélek sruny- kell őrizzük azt as egységet, nmelyből parlamenti
lenne Igazi buavétunk I
P. R A. nyadó energiáit. Alvó, üres, lelketlen életből nem virul harcosaink munkakedve éB tevékenységük eredményesfolyik. Hétről-hétre dióhéjba foglalva bemutatjuk
kl as örök éUt szépség*; üres terméketlen megból »sége
magyar közönségnek, a Magyar Párt parlamenti
n <m nő virâţ, üres, tompult élethó' nem fakad az csoportjának
ffunksterületét. A tárgyilaMeghívó.
örök él.'t pompája és teljessége Hustét ttvaszánsk gos szemlélő körültekintő
el
kell
Ismerje,
hogy azok aa emberek,
A székely közbirtokosságok latermelő éa faértékesitő friss árira* suhanjon át a lelken, rtzza meg ssárnyait
»kik^t a törvényhozó testületekbe küldöttünk teljesítik
szövetkezetének Karczlalván 11)33 április hó 23-án délután a tanlt'a megfxszü'nl a végtelenség felé, bogv "e kötelességüket. Nirc< a magyar közéletnek olyan terI úralior tartandó alakuló közgyűlésére a megalakulást már gubbasszon szűk ketrecének racsai e'őtt, htnem tudjon mészetű p*n&°za, amdiy védelmet ne találna, amely
kimondott dániaivi, karnzfalvi, jenőfalvi éa csikszenttamási sasként szállani örök vágva, rendeltetés": I-ten f lé. HZ ország házában el ne hangzana. Ha azok nyoméit
közi irtokosságok tagjait a a szövetkezeti eszme minden
A léleknek Ilyen szárnyal azonban csak a ter- mm változik meg azonnal az egéíc világ gazdasági
barátját ée megértőjét ezúton tisztelettel meghívjuk.
mészetf'i'öttl értékekbe kspceo't életből rânek, a bit élete, annak nem a magyar képviselők aa okai.
Szi esen latjuk azokat a közbirtokosságokat is, bői, szeretetből: e megasabbrendü világ Fzrmprn'jal
Szabó Béni a kisiparosság
melyeknek községeiktől tivol levő érdekeik célszerű és *i<í kell tehát állítanunk a gondolkozást, az akarást, a
túladóztatásáról.
gazdaságos kihasználása megköveteli a szövetkezetbe való türéat, a csekély örömet és a sok szenvedést, A HeV
hangu'atának a hit motívumai szerint k«ll klalnku'nia I
tiiniüriilést.
A k'pviselőházban mult héten Szabó Béni mutatta
akkor megérzi a balbHtatlsnság fuvtlmá*, felül tnd ba azt a tarthatatlan helyzetet, amely a klBlparosnág
S z t a n k ó Zoltán.
Dr. P i t n e r Árpád.

A

i iüDsáíi konferencia elmarad.

A Magyar Párt parlamenti munkája.

A „CSÍKI L A P O K "

TÁRCÁJA.

Húsvéti színek és hangulatok.
Húsvét I Tavaszi lágy fuvalmak, bimbózó vigyak, selytelmesen pattanó pici piros rügyek, selymes, puha bárkik, a szenl (irök
optimizmus fönséges keresztény ünnepel., f-'öldszagnt érzünk cs
szorüinós élelniuzsika halk melódiáit halljuk... Csodálatosan szép
belső ünnepe a keresztény egyháznak : diadalmas gyózeleme az
cicinek a halál, a sötétség fölölt... Záloga annak, hogy minden
földi szenvedés, mellőzöttség, egyenlőtlenség, egyszer végetér...
A Golgota véres, de örökre áldott tragédiája beteljesedett
már... Az Isten fia nyugszik kösirjában, hogy örök rendeltetése
szerint harmadnapra feltámadjon halottaiból... Már hallszik is a
nagyszombati, újból megszólalt harangok összecsendülő muzsikája.
Hiv oda, ahová ezen a napon mindig elmentem: Csiksomlyóra.
Nyílva hagyom lakásunk ablakát, hogy áradjon be a melegítő nap
áldolt fénysugara.
Indulok. A Székutja nyílegyenes vonalába állok... Hallom
inagam körül az olvadástól megáradt kis he^yí patakok dicsekvően
csacsogó mondókálisát... Már látom az ;lsten hírnökei* híres
kegytemplomát... Ezüstös két tornya ragyog a napsütésben .. Szabadon, büszkén vallom magamnak iránymutatóul... Volt idö, amikor szorongó szívvel, elfogult lélekkel, nem igen tudtam örülni a
kél torony meglátásán: somlyói diák voltam s a szülői ház szabadsága után előre féltem az intézeti szigorú fegyelemtől... Pedig
de jó volt Istenem I Ma is megtelik a lelkem nagy-nagy szeretettel, ha azokra az időkre gondolok I
Haladásom perspektívájában mind nagyobb és nagyobb lesz
a két torony... Már látom a .pax et bonum"-mal hívogató zárdát
is... Minden zuga ennek ls a .trlumpfus nomínls Jesu" — Jézus
nevének diadalitól hangoe... Gondolatban visszaszállok a múltba...
Látom a Nagysomlyó hegyére még Szeat István korában 1002-ben
terméskőből épitett várazeril zárdát, ahová a hargitai Cslcsó váriból költöztek le a ködbeveszett Idők hajdanán az engedelmesség,
szegénység és thztaaág jegyesei... Elvonulnak lelki szemeim előtt
a gyakori tőrök-tatár betörések, amelyeknek dúlásai sem fudtik
elpusztítani a vitéz székely nemzetet» Miért? Mert hősiességükön
kívül mindig velük volt minden Időkben a .caiki caodilatos Boldogasazony*... Caodilatos, mert ml volna mia, mint csoda, hogy

Késő délutánba nyull az időzésem... A Kissomlyó fái alatt
dos és ma is larló üldöztetések ellenére is megtudlak maradni ?...
Látom a lánglelkü gyergyóalfalvi Islván papot, amint 30 ezer szé- inár gnúinszerü árnyékok ásítoznak, szürke bánatfelhök könyökölnek
a
nap elé: szürkület szilái végig a lájon...
kely testvérével fegyverre kel ösi hitéért... Fennen lobogó zászlókat látok, melyek alatt zsolnzsmás, diadalmas hálaadó énekkel
Valahol messze megkondul a feltámadási körmenetre hívó
székelyek zarándokolnak hittel, bizalommal, átszellemülten és hoz- harangszó. Lassan kint diadalmas harmóniával kapcsolódik bele a
zák magukkal lelkük nagy, titkos bánatát, kis életük apró-cseprő mindenfelől egymásután megszólaló harangok érces dallama...
de nagynak minősített bajait és lerakják Hunyadi János templo- Lefelé indulok a hegyről... Hideg van, összehúzom magamon a
mában a .Csodákkal jeleskedő csiksomlyói Szent Szűz" lábai elé .. kabátot... Megszállja lelkemet a megújhodás, a feltámadás csodás
Látom az ősrégi kalholikus székely iskolákat, a nagymultu gimná- hangulata. Szent cletbizodalominal vallom a hozsánnás húsvéti
ziumot, tanítóképzői, amelynek alapítása háromszáz évekre nyúlik harangszó ujjongó himnuszával: feltámadunk I
vissza és a nemes székely áldozatkészségen kivül a somlyói .baráIndul a feltámadási körmenet, csatlakozom... Lelkem megtok" vallásos kulturájál dicsérik... Hatalmas hadseregéi látom az telik szent, nagy ünnepi vággyal, érzem az Isten csókját, amint
ezen méhkasból kirepült székely ifjak rajainak, akik mindenütt és szivemre hull... Egy boldogabb, szebb jövő tllzpiros hajnalának
mindenhol, ahová a sors állította, becsületet szereztek a székely bizodalmas tudatával zengem én is:
névnek... Látom az első csiki posztógyárat és az első nyomdát...
.Feltámadott, álleluja I.."
Albert István.
Melletlük mindenütt Szent Ferenc buzgó fiai alázatos alakjai...
Látom az ínséges időket, amikor éhség, szárazság, terméketlenség
Az erős asszony.
és peslis látogatta meg a török-tatár betörésekkel amugyis megtizedelt székelységet... Látom mint állottak, mint hűséges társaik
Tanítónőnek készült Györgyike. Ez a pálya felelt meg
mellettük, .barát'-jaik, a Szent Ferenc „custodia"-ia, örserege...
legjobban hangulatának. Már elemista korában maga mellé
Elvégzem a gyónásomat. Hamar megy. ,Kalaká"-ba gyón- vette kisebb testvérkéit s iskolát játszott velük, ő volt a
tatnak. Indulnék kifelé, de valami visszatart: a Nagy Konstantin
római császár idejéből dátált Mária szobor. .Szebbet, bájolóbbat, tanító. Amit az iskolában hallott, azt itt mind leadta. Monelragadóbbat még Apelles vésője sem teremthetett..." jegyzik fel a dogatták is a rokonok: Gyöngyikéből tanítónő leaz, akárki
régi történetírók... Piciny ezüst szivek százai, mankók sokasága meglátja. Rendesen, amit az öregek kieazelnek, az többnyire
bizonyítja, hogy valóban .csodákban bővelkedő..."
be szokott válni.
Amint a templomból kilépek teljes erővel süt a nap. Ereje
Szép leány volt Gyöngyike. Okos szemeiből sokat lebirkózik a még havas Hargita metsző szelével... Szemben látom
az ősrégi finevelö intézetet, ahol nevelkedtem. Elhagyóit, romlás- hetett kiolvasni Szabályos arc, mosolygó ajkak azépen illetnak indult... Fáj a lelkem, hogy ez az évszázadokig fenntartott tek rózsaszín ruhájához. Aranysárga haja rövidre volt vágva,
intézmény most ebek harmincadjára került... Hátam mögött az mely még különösebb bájt kölcsönzött neki. Hiu azért nem
öreg gimnázium épülete, most árva és szeretetház.. Itt végeztem
hat évig tanulmányaimat, míg a büszke csíkszeredai főgimnázium volt Szelíd lelke teltfinni nem vágyott. Mindenhez jó volt,
fel nem épült... Fölötte védöleg húzódik meg a Kis- és Nagysomlyó: szerény tekintete mindenki rokonszenvét megnyerte. Szareti o n d t a l a n , j á t é k o a i f j ú s á g o m n é m a l a n u i . . . A z ö r e g g i m n á z i u m , ték ia barátnői. Elkeresztelték Hajnalkának. Arcán a rózsai n e v e l ö i n t é z e t r é g i é p U l c t e i , a z á r d a é s k e g y t e m p l o m : a s z é k e l y - szín ugy fénylett, mint az égen a hajnalpír. Nevének magség Mekkája..
Indulok a Kissomlyő-felé... Tiszteletemet kívánom tenni nála... felelt: egyszerűség, természetesség jellemezték őt.
Gyöngyike alig végezte el jeles eredménnyel a polgáBorvizes korsóval gyermekek, leánykák tartanak felém...
Kezükben csilingelő fehér hóvirág... Máshol elvirágzott: nálunk rit, képszdébe került. JÓ édeaanyja ia tanítónőnek szánta.
most dugta ki alázatos fejecskéjét... Szelíd lírával üdvözli a késői, Mikor elengedte, mélyen belenézett két tOaea ssemébe, Mgde annál szebb caiki tavaazt, amely hozza a feltámadást, a legmélységesebb bánat, de a legnagyobb öröm, szeretet, béke öröm-osókolta, megáldotta : Hajnalkán, lelkem, ügyelj a Ukadzal

f

• .rtfl nagy Patróna' Szent István kWfy őto, Oyula legyőzése Qnsnpst.t.
után Khettlgaz hitükben, vallásokban és faji öntudatukban száza-

latsat sohsefeledd el!
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adóstatása barili ivek óta fennáll. Baabó Béni aa adatok hosssu Borával bizonyította, hogy a klalparoa adótorbeln Bemmit aem segítettek annak dacára, hogy aa
utóbbi esztendők gaadaaágl válsága súlyosan érintette
a fogyasztást A kisiparos adója egvre nagyobb éa
mára Összeomlott minden kisiparos ex'stencla. A képviseld a pénzügyminiszter elé terjesztette aa egyes
kisiparos kategóriák elviselhetetlen adóztatási klmn
tatását éa kérte, hogy sürgősen tanulmányozza a helyzetet, mert különben aa oraaág számára elvess a kisiparosság.
Hegedűs Nándor felszólalása
as ipitiszek érdekében.

Köatudomásu, hogy aa orsaág építőiparosait sservesethe tömörítették. As épltéazek Jogainak elismerése
elmén a közoktatásügyi mlnlssterlnm keretei közé
szerveseit épltésstestület minden építésztől ötezer lejt
követel az Iratok felülvizsgálása éa a testületbe való
bejegvaése alkalmával. Hegedűs Nándor a Magyar Párt
nevében tlltakoaott ezen igaaságtalan eljárás miatt,
amely egyssnrü formalitásért Ilyen hatalmas össsegekkel nyomorltja meg a minden munka nélkül álló építőiparosokat. Kérte, hogv azonnal vonják visssa eat az
indokolatlan ós jogosulatlan pénzszerzési rendeletet.

CSIKI LAPOK
Móricz Zs.: „Légy jó mindhalálig".
Az idő derüsségével és fokozatos enyhülésével várjuk
a feltámadás ünnepét, hnsvétot és a húsvéti ünnepeknek
kimagasló kultureseményét városunkban, a .Légy jó mindhalálig* színdarab előadását. — Nem akarjuk eltelejteni a
dátumot:

1933 április 16, a gimnázium
tornaterme, este fél 9 óra.
Olyan darab ez, amelyet Budapesten 300-szor adtak
elő a szemében könnyel távozó publikumnak. Nálunk is
általános érdeklődés nyilvánul meg a nagyszabású teljesítménnyel szemben. Belépti-dij nincs, a műsor megváltása
kötelező. Jegyek előre kaphatók a Vákár-féle könyvkereskedésben, húsvét vasárnapján a Vákárék magánlakásán, eBte
7 óráig.

MeieÉrnalmi Bizottság alakult Csíkszeredában.

AZ a körülmény, hogy városunkat az elnéptelenedés
éa leszegényedéB veszélye fenyegeti azok miatt a hirek miatt,
hogy az állam takarékossági szándékból több intézményt
leépít, továbbá Csik utóbbi éveiben fejlett sportélete és a
városunkat körülvevő fürdőkben rejlő nagy természeti kinCB
Abrodbiayai Ede kritikája kihasználatlansága azt az életrevaló ötletet adta, hogy minden erőnkből, amig nem kéaő, kezdjünk el egy szerény, de
a korverziói
javaslatról.
élénk propagandát az egész országban, hogy igy a közA konverziós törvényjavaslat tárgyalása során, a tigyeimet felkeltsük Csik természeti szépségeire, türdőire,
parlament mu't hétfői ülésében dr. Abrudbányal Bde téli és nyári sport-lehetŐBégeire sth., hogy ezáltal idevonzmondotta el a Magyar Párt kritikáját. Különösen ki- zuk az idegeneket és kereskedőinknek, iparosainknak forhangsúlyozta, hogy a legfontosabb termelő és nemzet galmat teremtsünk.
fenntartó elem, a vároBi Iparos és kereskedő o«ztálv
Április hó 12-én tartotta előkészítő értekezletét a
adósságainak rendezésére semmi súlyt nem fektetnek. bizottság, amelyen ugy általánosságban, mint egyes részleKijelentette, hogy őszinte örömmel üdvözli a földtnl teiben a bizottság működési programját és szervezetét megvelők javára ssolgáló lotéakndéseket, de a városi adós- állapították, Frank Miklós mérnök és Vámszer Géza tanár
ságok körüli sok fontos érdek elhanyagolása miatt a által beterjesztett javaslatok alapján. A bizottság, mint a
Magvar Párt a felelősséget a kormányra és a több- városi tacáca hivatalos szerve milködne, a mindenkori polségre bárltja át.
gármester elnöklete alatt. — Titkárnak dr. Nagy Andrást
Bethlen Oyőrgy a vasutasok tömeges választották meg.
A vezetést egy H tagu szükuhb bizottság iutézné,
elboosájtásit teszi szóvá.
amely aztán különféle szakosztályokat alakitana, pl. propaOak néhány napja szavaaták meg azt a vasúti ganda-, fürdőügyi-, sport-, turisztikai- és város-szépészeti
törvényt, amelyet éppen a Magyar Párt felszólalása szakosztály.
nyomán módosítottak ugy, hogy a nyelv nem tudása
A !) tag a következő Faroga Viktor polgármester,
miatt csak a fegyelmi bizottság egybehangzó véleménye Cristescu ezredes, Iioman Romulus a nemzeti bank igazgaBlapján lehet elbocsájtiukat esskösölnl akkor ls csak tója, Dini Józset ipartestületi elnök, liészegh V. szerkesztő
a nyugdíjigény teljes respektálásával. Ennek dacára Frank MíklÓB mérnök, Hellwíg Vilmos az Áruforgalmi Bank
minden vasúti köapontban tömegesen eresztik szélnek pénztámoka, VámBzer G. tanár és dr. Nagy András orvos.
a kisebbségi vasúti munkásokat. Ezen szembetűnő
Városunk közönségének figyelmét felhívjuk, hogy
sérelem ügyében maga a Magyar Párt elnöke B 'thlen ennek a bizottságnak működését, amely minden egyes lakójáGyörgy jelentkezett Interpellációra.
nak érdekét képviseli és javát előmozdítani akarja, támoOyirfás Elemér az adóbehajtás gassa mindenki tehetsége szerint, mert a mai létért való
küzdelmes időkben az birja tovább és könnyebben, aki
lehetetlen rendszeréről.
összefogással, áldozatkész munkával későbbi cél érdekében
As állami jövedelmek belnkasazálására vonatkosó is tud dolgozni és nem ai, aki a sors csspásait fatalista
törvényjavaslat során dr Gyárfás Elemér tartott nagy módra tiiri éa csodáktól várja sorsa jnbbrafordulását.
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mtm,

kon, de azok közOtt is különösképpen a magyar államtól átörökölt
nyugdi|asokon.
Altalános elégedetlenség tört ki erre a balkezes Argeloianualkotásra. Az egész ország zúgott a nyugdijasok panaszától és
elégedetlenségétől, miközben a .tekintélyek' híres kormánya
egy szép májusi reggelen megszűnt tovább garázdálkodni és balkezeskedni Jött a parasztpárti kormány. Nem tudni korteafogásból-e avagy igazságérzetből, de a mult év Julius hó l-től egy hirtelen nyugcíijrevizió következelt be, amely a felizgatott kedélyeket
lecsillapította. Most ezt a kicsi jót, ezt a lázcsillapító intézkedési
bánta meg a kormány és visszahúzta a balkezével azt a kevés
jót amit a jobbal, a mult év juliusától adott. Vagyis Argetoianu
balkezes nyugdíj szabályrendeletét ismét életre hívta és a saját
intézkedését cserbenhagyta. Ez az év április hó elsejétől léhát a
nyugdíjasok azt a nyugdijat fogják kapni, amit a mult év januárjától kaptak egészen junius végéig.
Hogy a folyó havi nyugdijak folyósítása nehézségekbe Ütköznék, jól teszik a nyugdíjasok (értve a polgári és katonai nyugdíjasokat a hadirokkantak, özvegyek és árvákon kívül), ha nyugdíjkönyvecskéiket, a nyugta kitöltése nélklll, de az áprilisi bont aláírva, a p. U. igazgatóág illetékes osztályánál már most beadják,
hogy azok idejére elő legyenek ktszithetők. A gyergyói nyugdijasok a gyergyószentmiklósi, mig a tölgyesiek a tölgyesi adóhivatalokhoz nyújtják be ugyanezért könyveiket.
Itt említjük meg, hogy a hadirokkantak, árvák és özvegyek
folyó év január negyedi nyugdijainak folytatólagos kifizetésére
ujabb 186000 lei érkezett, amelynek kifizetésére a községek határidővel rendeletet kaptak. A kifizetéseket folyó hó 25-ig minden
községnek be kell fejeznie.

A „Dúsgazdag" Oslkszentmártoooo.
Áprl'ls 2 á n került előadásra a Dúsgazdag Szentmártonon A tartalma már eléggé lameretes a eslkl kSzOnség elölt,
ha még s szokatl-n ragy érdeklődés mutatkozott Iránta, az a
mű belső nagy éi tékának és a szen'márton—osekeftlvl N'í.
eeyl't mindenkori fáradhatlan és kiválóin eredményes működésének tudható be.
Előzet'sen a Hit Remény és Szeretetet adták elő
Ambra? Irénke, Székely Rózsika és Gondos Ilonka pomoás
alakítással. Azntán a Dasgazdag sze zője B i l n t Vilmos csikszenttamási plébános tiltott bevezető előadást. rnrlybAl megtndtnk, hogy a Dnsgotdag külföldi viszonylatban Is figyelemre méltó történelmi háttérrel rendelkezik, amiből a székelyBégre osak erkölcsi fény áradt.
A Dúsgazdag előadáoa Ssentmártonon teljeaen elé te
kitűzött oélját. Am't Igazol azon körülmény, hogy egyeB megrázó Jeleneteknél még a férfi ik Is elővették zsebkendőiket,
hogy könyező szemeiket töi ülgessék s ha a Bzerző elő e nem
figyelmezteti a kSzSnséget, hogy tetszésüknek tapssal ne adjanak kifejezést, mert ez a darab szollemével nem vág O.isze,
agy bizonyára a tapsviharok egész Özöne zadult volna a
kiváló szereplők felé.
A szereplők m'udenlke kitűnően Játszott, még'satühbl
kÖJŰl kitűntek: 9zenko"tts Erzsike a dúsgazdag felesége,
leánya Gondos Ilonka, Ambrns Irénke (angyal), Szék'ly Blzsl
(as-zony). Bsláal Ilnaka (leány), Márton Klári. Péter István
(dnsgazdag), Szőoa Sándor (Pia ó), Gábosy Balázs (ÁVahám).
Pongrá'.s Vilmos (Plató), Ke emen Andor, Molnár Béla (LKsár), Holló Gynl-, Boda Vilmos, Boda Miháy, Kllmovsiky,
Boáékor Árpád, Tekse Lajos.
Gyönyö-Ü képot alkotott a kedves és bájoa angyalok
esopor'Jn a ennek tagjai voltak: Bartók Zsófika, Kozma Edit,
Borskor Bözsi. Booskor Ilonka, Bocskor Uanel, Kllmnvszky
Sári. Albert Piroska, Mátyás Panni, Konrád Ion, Kováos
BOzsl, Bíró Uns, Tóth Panni.
A Dnsgazdag előadása nemasak a szereplőktől, rendezőtől, de a közönségtől la fegyelmezettséget kíván, unt a saenvmárton—cBekefatvl közönségtől sem hlá yzott.

beszédet. Hangoztatta, hogy as orsaág egyes megyéiben
aa adóbeszedés módja változó. Éppen ezért kérte a
vármegyék adókivetési táblázatát, hogy mrgállepltható
A nyugdijak leszállítása
legyen, hol mennyi adó van kivetve s abból mennvlt ismételten megtörtént. A rendelet a napokban le is érkezett a
inkasszáltak. Bére'mezte a lefoglalt tárgyak rddlg di- pénzügyigazgatósághoz és inár hozzá kezdettek az ujabb szomorú
vatos raktározását. Külőnöeen rámutatott arra, hogy operációhoz. Ez a redukció 150 millió megtakarítást jelent a
amíg az állam tüzsel-vassal behajtja az adókat, addig nyugdíjpénztár költségvetésében akkor, amikor a nyugdíjak eddigi
összegének több, mint 6u\,-a még csak éhbérnek sem
maga nemflsetl semmi adósságát, Bok médosltó Indít- országos
volt nevezhető. Találhatott volna a kormány diktatórikus hajlamú
ványt terjeBzt a javaslathoz, majd kijelenti, hogy pénzügyminisztere
demokratikusabb sporlasi lehetőségeket is a
amennyiben a pénzügyminiszter azokat elfogadja, akkor költségvetésben, de ugylálszik ebben az országban az általános
elégedetlenség mindenáron való fokozáaa, kormányzati rendszer lett.
megszavazza a javaslatot, különben nem.

Mintán az egyes képek közt a színpad átalakítása klBsi
hoBBzabh Időt vesi Igénybe, ezt az Időt Igen jól fel lehetne
használni oktató 1-áuya rövid, komely, a darabbal összevágó
előidásokra Például a bicskázásnak, as erköloetelen életnek
már e földön bekövetkezni aaokott szomora és károa következményeiről atb.
Ürömmel tapasztalható volt eien alkalommal la, mint
oly sokasor, hogy Szentmárton—Csekefalván mily nagy kalta-manka folyik — Dr Ady End éné tevékeny munkásságát,
szlvÓB kitartását, áldozatkészségét nem lehit eléggé dlosérn',
Ó nemesak dlr gál magya-áz, hanem a azó azoros értelembea
fizikailag la dolgozik, mhelyt a szűkség kívánja.
Méltó társai voltak : Mátyás Józs foé. Ambrus Lajosné,
Ha az adózó közönségen Ultink egyet, holnap a hivatalnokokon, Vátyáa Jánosné Oothár Jánosné Kömény Róz«ka, mii t háziazután
a
hitelezőkön
és
adósokon
s
hogy
a
nyugdijasok
se
bízzák
asszonyok
Dobos Sándorné éa Ozv Kömény Istvánná, akik
A helyi pénzügyi
szervezés
el magukat, — hát most rajtuk is ütnek egyet... Vájjon miért nem készségesen és hűségesen őrködnek mindenkor a pénzügyi
kerül
a
sor
az
összetolvajolt
vagyonokra,
az
illishalmozókra,
a
javaslatának vitájánál dr. Gyárfás Elemér kifejtette,
dolgokon.
gazdagokra? Miért kell mindig a nyomorgó plebset kíA Legényegylet áldásos működése Is kead érett gyQhogy esen a téren CBak az erdélyi rendszer mellett háborús
nozni é9 gyötörni ?
mölossket termelni Néhány é»vel ezelőtt Péter látván tunnó
lehet rendet teremteni. E Bzerlnt a helyi azükségletek
alaplto'ta
meg, azóta lankadatlan odaadással fáradoilk a l é Emlékezetes
még
mindenkinek,
hogy
1931
végén
a
Jorgaa mindeu adóalanyra kivetett pótadóból nyernek fede- kormány .nagynevű" pénzügyminisztere minisztertanácsi határo- nyek kultúréletének
fejlesz éaén, két Ogybnzgó társával Oyö: gy
aetet. Kijelenti, hogy a javaslat téves alapelveken épül zattal, 1932 január hó t-tól életbe léptetetett egy uj nyugdijsza- ! Endre kántorral és Kelemen Andor Jegyzővel.
bályzalot, amely szörnyen keresztül gázolt az öaszes nyugdi|aso- |
Egy j e l e n volt.
fel s azt a Magyar Párt nevében nem fogadja el.
Nehezen ment a búcsúzás. Most kertil el először otthonról, most szakadt le először az anyai kebelről. Az anyának is fájt az elválás, mOBt engedi először szárnyra Bókáját. Vájjon erős lesz-e? Megáll-e a saját lábán? Ugy érezte,
mintha szive fele hasadt volna ketté. Sirt a lelke, de nem
könnyezett szeme. Nem akarta leányát megszomoritani, mutatta, hogy ő, az anya erősebb. Alig robogott el a kocái, már a
belső könnv kikivánkozott szeméből. Most sirt először asszonyéletében. érezte, hogy gyermeke már nem az övé egéazen.
Csak a vakációban mondhatja magáénak. Uásé már ő. Eszébe
jotott élete. Ö is igy ment el szerető anyjától végkép, mert
alig szerezte meg az oklevelet, férjhez ment. CBak eddig
tart az anyai hivatáa ? Addig dédelgetheti, mig gyönge, mikor már megerősödik, szárnyra kell engednie, le kell mondani róla?
Gyöngyikének álmatlan volt az első éjszakája. Nem
tndott aludni. Nem volt ott az anyja, hiányzott az ő élete,
mindene. Még az estéli imát is elfelejtette, hisz snyjávsl s
testvérkéivel szokta elvégezni otthon. Azután Ggöngyikéjét
megcsókolta: Aludj, édes, kis leányom I — volt az elbúcsúzás.
Gondolatai otthon jártak. Felkeresték a Magdust, meg
a Pistát, megcsókolta anyja kezét Hég a cselédhez is volt
jó szava.
Pedig jó helyre került. Jó szülője zárdába adta a
szürke nénékhez. Nagyon sok hasonló korú társ volt ott,
falnjabelit nem talált Reggel mikor a többiekkel találkozott,
mindegyiknek szeme sirva volt, azt gondolts, hogy osak ő
nem sirt Bemutatkozás után egyik kökényszemü kis leány
meg is kérdezte: Gyöngyike, miért sirt? Ugy-e nehéz elhagyni a mamát?

És Ibolyka lett a legjobb barátnője. A kisebb polgáristák még a babákat ia elhozták, mert anélkül nem tudtak
volna elaludni.
Nehezen telt el aa első hét Sokat sirt Aggódott
sayaMjáfct. Ast vélte, hogy nélküle telfordnl a világ. Jöttek

a megnyugtató sorok Jól vagyunk, nincs Bemmi bajunk.
Húszszor is elolvasta ezeket a leveleket. A sorok közül
anyja arcát látta, betűiből hangját hallotta kicsendülni. Mindannyiszor fellélekzett.
A jó nővérek mindenképpen feledtetni akarták az otthont, némiképpen szerették volna pótolni azt. Édesanya szeretetével neveltek. Nemsokára „kis mam&'-nak szólították a
melegszívű Vincencia nővért. ./ volt a közbenjáró a többi
tanárnőknél is. Reá bizták minden titkukat, előtte nyitva
volt minden leánysziv.
Gyöngyike később fel se vette snyja hiányát, oly jól
érezte magát, mintha otthon lenne.
Vigan telt az élet. Ártatlan leányfelkek között igazi
paradicsomi boldogságot élveztek. Sokszor sugárzott szemük
ettől. Sértő szó nem fordult elő. Mindnyájén egy nagy családot képeztek, benne mindenki teatvér. Fel is tűnt a kínlakóknak, bogy más s kedélyük, lelkiviláguk a benlakóknak.
Mindig napsugaras a lelkük. Többször megirigyelték töltik
ezt a jó sorsot. A tanulás ment, szinte játszvr. tanultak.
Egymás után rohantak a napok, egyszer osak azt veszik
észre, hogy a bizonyítványt kiosztották. Menni kell haza.
Annyira összebarátkoztak • megszerették egymást, bogy
nem is gondoltak arra, hogy el kell hagyni az intézetet
Gyorsan telt el az első év, mintha osak most vonniuk
volna be..

Vájjon mit szólt volna édesanyja, ha megcenzurázta
volna kis leánya levelét ? Azt olvasta volna-e ki belőle, hogy
őt már nem szereti ?
Volt a nagymamáéknál is, elutazott Jenő nagybácsijához. Mindkét helyen annyira megszerették szelíd természetet,
hogy alig engedték el. Szerény viseletével B öntudatos vallásosságával mindenkit lebilincselt.
Igy ment el egyik év a másik után. Tiz hónap az
intézetben, kettő édesanyjánál. Senki aem látogatts meg a
tsnév alatt, mert édesanyjának a kis huga s öcsikéje elég
gondot, munkát sdott.

Multak az utolsó év hónapjai, hetei is. Elérkezett a
képesitőzés. Kikapta oklevelét, aietett haza, hogy örömet
szerezzen anyáoskájának. Boldog volt, hogy végxett, elérti
célját. Már tog ő is keresni s segítségére lehet édesanyjának a testvérkéi felnevelésében.
Hová menjen állásba? Nézegette a pályázati hirdetéseket. Nem kapott msgának megfelelőt, amely haaonlitana t
zárdában eltöltött életbea. Anyja félt, hogy eddig Gyöngyikét megvédte, a nővérek az ő karjával óvták| ezután ki
fogja gondját viselni ? A törékeny virág aa élet viharában
könnyen letörik.
Kinos töprengéséből egy levél mentette ki. Vincencia
nővér irt. Ajánlatot tett. Egyik világi tanitónő elemi iskolájuktól távozik, ha Gyöngyike hajlandó lenne jövőre i>
Szerető félelemmel várták Gyöngyikét haza. Anyja ki- visszajönni a még nem nnta meg a zárdai életet, foglalja el
vánosi volt, vájjon vallásos szelíd, jámbor-e még leánykája? állását, azivesen tentartják részére.
Vagy teljeaen megváltozott? Éles szemeivel jóleaőleg állaKapott rajta aa anya, meg a leánya is. Dehogy unti
pította meg, bogy Gyöngyike a régi, aőt a szelídsége ön- meg a zárdát, hisz életének legssebb perceit ott töltötte eltudatossá lett Megörvendett, hogy olyan jé helyen lehet a Sugárzott aa örömtől aa aroa, hogy együtt tanithat jó Vinzárdában.
oenoia nővérrel. Megörvendett aa anya, hogy leányát ne*
Kellemesen élvezte aa arany szabadaágot. Irt Iboly- kell téltenie, nem kell érte aggódnia.
kának a Vinoenoia néninek, panaaakodik, hogy jó itthon is,
Szeptemberben be ia vonult Gyöngyike tanitókisasazoty
de jobb aotthon*, mert itt nincs hasonló barátnője e kife- Mégy évvel eselőtt sírra, most lelkéből Brvodezve. * *
jaate, hogy alig várja mit a vakáció végét
ksedte rtktdáaét A QI-ik eeatflyt adták adkL Saoettss*-

is. mim.
a Y E R M E K - K O N
segélyezettel javára a Kath. Népszövetség rendeső bizottsági
elnökének, dr. Hirsch Hngóné vezetése mellett tartott Ulési
határozatából a szeretet-adományok gyűjtése az elmnlt hét
tolyamán kezdetét vette. A megértő szivek melegen karolták
lel ezt az eléggé nemdicsérhető beindítást s a gyűjtés ebben
a nagy anyagi megpróbáltatásokkal járó időkben is páratlanul szép eredményeket produkált. Jól esik nekünk is tudni,
hogy a megváltás felemelő ünnepén sikerül a lelkek és
szivek fájdalmát enyhiteni és a sok nélkülözést szenvedő
gyermekeink könnyeit letörölni. Ugy tudjuk, hogy az elBŐ
ünnep 8 órai szentmiséje után a népkonyhában fog megtörténni az adományok megáldása és kiosztáss. Ünnep másodnapján pedig a délebéd kioaztásával bezáródnak a gyermekkonyha kapui.
A Kath. Népszövetség csíkszeredai tagozata a gyermek-konyha 4 hónapi fenntartásával újból a legszebb eredményeket könyvelheti el, melyről részletező kimutatást a
nyilvános elszámolás közzétételével jövő számunkban hozni
Ingjuk G statisztikai adatok fokmérői lesznek azoknak a
nagy munkálatoknak, amelyeket a gyermekkonyha közel
HiU segélyezettel érdekében dr. Hirsch Hugóné elnökön
kívül dr. Nsgy Béniné és Ajvász Jenő gyógyszerész fáradságot nem ismerő tevékenykedéseivel napnap után kilejtettek.

KÜLÖNFÉLÉK.
— K i n e v e z é s . Báró Vay Ltazló B barvármeeye
fóiipánja, Síékelykeresa uri és Huwti dr. Negy Z illán közigazgatási gyakornok, tb. ato'gablrót állásában
megerősítette és vármegyei fogalmssóvá neveste ki
— Törvény a felc&iki békáai legelő
konfliktus ügyében.
4 jenőfalvi,
karczfalvi
közbirtokossági legelők kisajátítási
sérelme ismeretes
ügy. A
tulajdonosoktól
kisajátították
legelőjüket
és azt
Békás községnek
juttatták.
A felebbezéi
során a
legelő risszaitélretett
n tulajdonosoknak,
azonban
a békásiak nem adták vissza a legelőt, annak dacára sem, hogv a földmivelésügyi
miniszter is elismerte a kisajátítás
jogtalanságát.
Vég01 is a panasz népszövetségi
forum elé került.
Igy
hosszas
tárgyalasok
kezdődtek
a kormány
és a Magyar
Párt parlamenti
osoportja körött. Most a kormány
törvényjavaslatot
terjesztett
a parlament
elé.
amelyet már meg is szavaztak.
Ez a törvény
megoldáshoz akarja juttatni e r é g e n húzódó osiki sérelmet és kimondja, bogy az állam megveszi
a tulajdonosoktól a legelőt; készpénzben
vagy a napi árfolyam szerint jegyzett
rentákbun űzeti meg azt és
átadja a legelőt a békásiaknak.
Felhívjuk
az érdekeltek ügyeimét
erre a törvényre,
amelynek
nyomán egy alku fog megindulni
a tulajdonosok
is a
vevő között. Ragaszkodni
kell mindenesetre
a forgalmi értékhez,
mert minden
adás-vételnek
ez a
kiinduló pontja. Az ügy körül a magyar
parlamenti
csoport és különösen
Dr. Pál Qabor képviselő
végzett állandó, lelkiismeretes
munkát,
amely
végül
megoldáshoz juttatja
ezt a sérelmet.
— K i r á l y i k e g y e l e m . Besssar&bla csatlakozásinak 15. évfordulója alkalmával különböző bDotetéael»needi8ekról királyi dekrétum jelent meg. Elengedi
az 5000 lejig t e i j ' d ó büntetéseket, valamint as erdőkihágas miatti pénablintetéseket. A 3 hónaptól 5 évig
terjedő büntetések egynegyedét engedi el. As Ötezer
tó! ötvenezer lejig terjedő pénzbüntetéseket egyharmaddá. c-ökkentl. Rokkantaknál kegyelem alá esik a tiz
ezBr lej pénzbüntetésig és egy hónapi szabadságvesztésig szóló Ítélet.
— A v a r m e g y e s a é t o s a t á s á r ó l szóló hírek,
:nnlnt Illetékes helyen kijelentették nem felelnek meg
a valóságnak. A vármegye képviselőit és szenátorait
kormánykörök megnyugtatták, bogy nincsen szó ilyen
tervekről.
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L A P O K

DIBECŢ1UWEA BOCI E.T AŢII VÂNATO&ILOB DIN
MEBCUBEA-C1UO faoe ennoaont membrilor earl na fi-«a
fiont prelungirea permiselor de váoitoare páná la 30 Martie
1933, pentrn a depune la Administraţia Flnanolark Ölne, tn
termen de 9 sile sama de Lel 128, lar reoeplsele le vor depune la Prefeotará Clno. In eaz oontrarla ae vor Ina dlspostţlonl pentrn rldloarea Imediata a armelor ţl a permiselor
oe poseda.
— A calksaeredal Vadáaatársaaág Igeigatósága felhívja e tagokat, kik nem hosszabbították meg vadáazengedélyeiket folyó évi márclas hó 30-lg, hogy 5 nap alatt Beessenek be 128 lejt a helybeli pénzügylgazgatóságnál, a nyugtákat ped g nyújtsák be a Piefektarára. Ellenkező esetben
Intézkedés fog tétetni a fegyverek és engedélyek azonnali
bevonásá-a.
— Székelyföldi adatok gyűjtésére pályásat. A Székelyadvarhelyen megjelenő egyetlen tisztán Bzékely témája
képes folyóiratank a „Székelység", az adatgyűjtés minél Intenzivebbé való tevése szempontjából a következő Irodalmi
— S u l y o k I s t v á n oaiki k e p v i s e l ö hón«pok pályázatot h'rdetl.
1. Ismertetendők a székelyföldi községekben kialakult
óta tartó suiyoB betegségben falsulk. A hozzá küldött
a. n. tízesek, abol meg van a mostani szervezet oélje. munkaügyek elintézése emiatt késedelmet szenved.
köre, történelmére vonatkozó adatok, ha Irattára van akkor
— S a j t ó - a m n e s z t i a . Az Igazságügymlnlszter az onnan esetleg még le nem közölt s a szervezet életét megt ö r v é n y j t v l a t o t terjesztett be, amely amnesztiát ad világító oklevelek, írások leközlése vagy mlosoda hagyomáaz össsea, 1932 juolus 30 tg elkövetett sajtóbünökre. nyokban él még ma ls, vagy mit mesélnek róla. Ha nemcsak
filarész fontossága van, akkor annak a másféle jelentése Is.
— A B o m á n i a l M a g y a r D a l o a a a ö v e t a ó g Ha településnél pl. a házak e l r e n d e z é B é n e k v a n valami jelenagy annak megvilágítása szöveggel vagy klegéasltve
folyó évi áprlilB hé 9 éu tartotta közgyUiéBét Kolozs- tősége,
a kataszteri térképből klkoplrozott résszel I Szóval minden
váron, Inczédy Joksman Ödön elnökletével. A szövet- adat fontoa, ami e kérdéssel összefüggi
Bégnek 200 dalárda tagja vau, ami élénk bizonysága
Pályadíj 1000 lej.
annak, hogy minden nehózBeg ÓB megpróbáltatás mel
2. A székely ház» a telek (belsőség) alaprajza kisebbített
lett a magyar dal szeretete él még a lalkokben. mértékben, annak lemertetéae esetleg kísérő szöveggel. Tehát
a ház alap-ajza, hanem az egész telek udvarral,
Sajno* Cdkvármegye d*loj élete egyre válságosabb nemosak
kerttel együtt és az ott található összes berendezések feltünhelyzetbe jut. M'g más vármegyékben ma ls lendületes tetésével, pl. ólak, Istálló, csűr, klosl kert. virágos kert, gyüszervezeti Bégben szárnyal és épít a magyar dal, addig mölosöR zöldséges, laoernáa réBZ Btb. feltüntetésével. Legnádunk nem tud felmelegedal az érdeklődés legszebb oélBzerübb egy falunak BZ o'yan telkét kiválasztani leírásra,
amely típusnak tekln<hetó egy olyan jó móda gazdát, ahol
nemzeti kincsünk Iránt. A leglendületesebb időkben mint
mondják jó móddal minden meg van. Odaírandó a közern volt több bármn dalárdánál az egész megyében. ség és a tulajdonos neve.
Ua p dlg c-iak halódik ez a három Is.
A térképen, ha elég nagy méretű, akkor minden réaa
megfelelő helyére odaírandó az ott használt neve ls (szln— M e g s z a v a z t a k a r o k k a n t t l s a t e k é s alja, majorBág kifutó, kut Btb.) A klséró wgya-ázatban fel
a l t i s a t e k n y u g d l j e g y s e g e e i t e a e t . Tizenöt esztendei kell tüntetni az építés anyagát s az építésbe esetleg befolyt
küzdelem utan a Bzenátu* Apllis 13 án megszavazta a tényezőket (szél eső, Irány, hegyoldal, vizes hely Btb.) ex
Pályadíj 2000 lej Célszerű a pályázatokat a fala
volt osztrák magyar hadsireg hadirokkantjainak nyug- építőanyagot.
lelkészével aláíratni, aki igazolja az adatok valódiaágát. A
djegyBégeBltéBtról szó'ó törvén)t.
határidő május 1. -- Az eredmény a SZEKELYSEG-ben fog
megjelenni.
— E g y h á z k ö z s é g i k ö z g y ű l é s . A helybeli róm.
— A O a n a o é g ü n n e p e l t e t . A diktáturák korát
kath. egyháa evi rerdt-s közgyűlését folyó évi íprillB
hó 23-án délután 3 órakor tartja mrg a közbirtokos- éljük s ugy látszik a helybeli Ganz-cég üzemvezetősége
ság pzékhásában, a következő tárgysorozattal: 1. Egy- ls ebbe az illúzióba éli bele magát, mert ha ugy tetházi számadásokról a számvizsgáló bizottság jelentése. Bzlk neki akár egéaz napra is kényszer ünnepet rendez,
2. Az 1933 évi egyházi és lBkolal költségvetés elő- anélkül, hogy a felek órdak"it tekintetbe venné. Nagyterj»sstése. 3. Rim. kath. elemi lakolánk támogatása. péntek tudtunkkal nem munkaszüneti nap, mégis már
4. Tisstujitás. Amennyibrn a köigjülfs határosatkép- a kora reggeltől délelőtt 10 óráig nem volt áram és
mlen lenne, azon esetben áprlls hó 80 án délután délután fái 3-tól ugyancsak szüneteltek. A nappali
3 órakor ugyenazon a helyen, tekintet nélkül a meg- munkaidőre berendezett üzemeknek az ilyen szüneteléjelent tagok Bsámára az egyházközségi közgyűlés sek egy cseppet Bem kellemesek, EŐt károsak Igen tisztelt Diktátor urak. A Ganz c*g, mint közérdeket szolmeg less tartva.
gáló üzem kényrn-kedvre nem ttanepelhet éa sohasem
— T u a n a d f ü i dfi a j i g a z g a t ó j a . Tuinádfürdó- Bzahad megfeledkeznie arról, hogy mivel tartoalk a
oek több ev óla üresed6«ben levő igazgatói ál Ián át a fogyasztóknak.
mult héten megejtett válasatás aorán Sz Cseh litván
— Felhívjak a közönség
figyelmét
Bíró
volt c-lkBseredal helyettes polgármesterrel töltötte be.
A választás egy évi próbaidőre eaól, mely u'án vég- JisB'f fényképész művészi kiállítású húsvéti kirakalegesítik állásában aa Igazgatót 8 / . Caeh I.-itván sze- taira. Biró fényképésznek aa Ipartestület udvarában
mélyében mindenképpen arra termett, Bseles tudásu, levő műterme teljeaen modern felsserelÓBBel, legszolidabb árik mellett áll a közönség rendelkezésere és
munkás egyénibég kerül TuanádfUrdó élére.
kéri C-ilk vár megye közönségének sslves támogatását
— A a I f j ú s á g i d a l o a v e r a e n y Idejét a Dtlos— A .Ssekelysag" a j s z a m a saanaaolöa
szövntsóg májúi ho 2 ról elhalasztotta 1933 évi május adatokat közöl a nemrég felfedezett ÓJI székely rovás
bó 27 és 28 ra. A d-tlOBversenyt S -gesváron tartják Írás csodáiról. Dr. Biró L íjos a kiváló rudugró bajnomeg 22 intését résavotelevel. A versenylók között VBn kunk lelepsés számba menő adatokat kösöl a sséa csíkszeredai róm. kath. főgimnázium énekkara la, kelyek sport eredményeiről. Csodálattal láthatjuk ezekamely Sarkadi Elek énektanár veaetésével VOBZ részt ből aa adatokból, hogy mennţlre nem tudunk egyazon.
másról. Tisztázódott a háromstékl higany előfordulá— A . C s l k l L a p o k * b o l d o g a b b h n s v é t i sok dolga la Kitűnt, hogy azok helyett egy kitűnő
ü n n e p e k e t k i v a n o l v a s ó i n a k , m n n k a t a r s a l n a k minős» gü kénes filrdó került as érdeklődés középpontea J ó b a r a t a i n a k . Adjon aa Isten elviselhetőbb napo- jába Orbán B*iázs uj síremléke képe dlBzltl a dua
kat, hozzon jot>b időket reánk, több huBvétot a lelkekbe. tartalmú füzetet. A Székelyföld és népe után érdeklőA feltámadt Krisztus szeretete segitBe át ezeken a dőknek Bzlnte nélkülözhetetlen. — Szerkesztősége ós
válságos, aggodalmas bizonytalanságokon az emberi- kiadóhivatala Székolyudvarbely—Odorhelu. Egy évre
séget és ne hagyjon elveszni.
100 lej (tanügyieknek, nyugdíjasoknak csak 60 l e j )

Babos Rózsi
kedvelt női jazz-zenekara

Húsvét vasárnapján
este 8 órai kezdettel
hangverseny-estéi
sorozatát megnyitja
a BUKARESTI kávéház helyiségeiben.

Többször találkozott még. A nővérek is örvendtek, hogy
vemlékeit, azok rajongtak érte. Ugy érezte magát, mint
elemista korában. Testvérkéi voltak a gyermekek, ő a na- Gyöngyike boldogságát eléri itt a földön. Vájjon, hogy fogja
gyobb testvér most is elmondott mindent, amit a képzőben átalakítani a könnyelmű Vendelt, ez ütött lejükbe szeget.
tanáraitól hallott.
Gyöngyike hazautazott anyjához, bogy tanácsot kérjen
Későre szokta meg, hogy Gyöngyike néni, tanitókis- tőle. Ez életbe-vágó lépésnél az ő jóakaró szavait akarta hallani.
asszony néven szólítsák. A nővérek Gyöngyike nővérnek
A szegény asszonynak rémképei valóra váltak, meghívták. Vincencia nővér szivében örvendett, bogy neveltjével tudta az igazi okát leánya hosszú hallgatásának. Bebizonyult
együtt dolgozhat A többiek ia szinte szürke nénik közé a régi félelme: leánya csak addig az övé, mig el nem kerül
«orozták. Együtt evett velük, együtt kelt fel, a közös imán a háztól, akkor már szive máshoz huz.
mindig megjelent, együtt vitték a benlakókat sétára. VinDe es a nő sorsa. Fţjt a gondolat, hogy végkép elcencia szerette volna, ha fátyolt kér Gyöngyike. Az öregebb szakad tőle. Mert mihelyt a leány férjhez megy, urához
nővérek előre mosolyogtak, hogy mily furcsán tog először ragaszkodik, vele lesz egy sziv, egy test. Anyai szivéből
kinézni Gyöngyike a szerzetes ruhában.
fakadt tanácsot adott:
Ember tervez, Isten végez. Szépsége, jósága az egész
— Mitévő legyek, ha kezemet megkéri ?
vároBban ismeretes lett. A férfiak szivét sokszor megdobog— Ha szereted s erőt érzel magadban, hogy megtérítatta, valahányszor flligTám alakját meglátták az uccán.
ted, fogadd el.
Egyik bobém jogáss a társai meghitt körében fogadást
Egy alkalommal Vendel jó állást szerezvén, megkérte
tett, hogy övé less Hajnalka.
— Fogadjunk, hogy Gyöngyike ax én gyöngyöm lesz, Gyöngyikét
— En osak hasonló gondolkodású rokonlélekkel élheaddig nem nyugszom.
— Tied lesz'/, mit beszélsz? Azt gondolod, hogy az tem le az életet — volt a válasz.
— Éu az vagyok.
a jámbor nő hozzád megy? Előbb térj meg, osak akkor
— Nem veszem éazre. Ön még mindig léha és könyszámíthatsz rá,
Vendel Imre jó oealád sarja volt Alapjában finom, nyelmü.
— Lehet, de Ígérem Gyöngyike, hogy megváltozom.
jó férfi, osak a könnyelmű társaság tette kissé léhává
— Erre nézve miféle biztosítékot ad nekem I
Mióta érzelemvilágát felkavarta Gyöngyike, azóta ko— Kérjen bármit megteszem.
molyan foglalkozott a javulás gondolatával. Templomba ia
— Mikor gyónt utoljára?
kezdett járogatni. Igax, eleinte aaért, hogy lássa ideálját,
— Ugy-e azt kivágja, hogy gyónjam? Már régen elkésőbb szemlélve, hogy milyen bnzgón imádkozik ő, el kezdett oly sok év ntán őmaga is, ajkára jött ismét a régen mulasztottam.
— Igen, aat óhajtom, hogy teljesitae Istennel szemelfeledett ima: Miatyánk. Imádkosott jövendő boldogságáért
ben kötelességeit, mert osak ogy fogja mint családfő teljesíEzután már ea a szándék vezette a templomba.
Egyik maié*1"*' megismerkedett titkos arájával, élete teni családjával eaemben is.
— Megteszem.
ideáljával. Megkérte, hogy haaa kísérhesse a zárdába. Meg— Nem elég mondani: augteaaam, mert eat lehet
engedte. Ekkor némi remény lopódaott saivébe, hogy még
UasisbMI 4a későbben ls,

— Közelebbről.
— Ma szombat van, kivánom, hogy holnap vasárnap
tegye meg.
— Jó, megteszem 9 órakor.
— Kivánom, hogy mikor legtöbben vannak, a 7 órás
misén. c.rti-e ?
— Ne legyen olyan szigora I Nem elég, ha megígérem,
hogy holnapi nap folyamán? Mit azólnak a barátaim, ha
látni fognak?
— Én azzal nem törődöm. Vagy szeret s komolyan
kéri a kezemet, vagy nem. Lássam le tud-e mondani kedvemért barátai megszóláBáról. Hadd vegye mindenki észre,
hogy Vendel Imre gyónik és áldozik, egészen meg akar
változni, felhagy régi életével, könnyelműségével. Megteszi?
— Gyöngyike msga nagy áldozatot követel tőlem.
Nehéz dolgot kér, de mivel nagyon szeretem, megteszem.
Nem törődöm, hogy mit mondanak majd társaim, osak magácska ne hagyjon el.
— Ez már férfias beszéd. Holnap én is meggyónom,
közösen áldozunk, délután az eljegyést is megtarthatják.
Jé lesz?
— Mindenben aláírom, Gyöngyike.
*

•

•

Három hónap malva Tamás Gyöngyikét Vendel Imre
oltárhoz vezette a zárdatemplomban. Imre egészen megváltozott, megkomolyodott, rendszerető, tisztességes hivatalnok
lett, megnyerte mindenkinek közbecsülését és szeretetét
Gyöngyike megvált a zárdaiskolától, soksaor ellátogatott
gyermekemlékei színhelyére. De aaért nem aattnt meg tanítónő lenni. Saját véreinek, gyermekeinek lett nevelője, oktatója, mint kiskorában. Tanítgatta őket, mintha idősebb teetvérök lett volna_
Aa arőa aeeaony igy ment meg gfzaoa I
szDárdh mag gyárié Jeli—ka>.
ÍJVől

4-4* elâal.
— Betöréa. Klelnfeld Viktor csilrssmdal ssabó
üzletét ltmaretlen tettesek feltörték és onnan mintegy
10—15 eser lej értékű ruhaneműt loptak.
— Vesaadelmea vásári tolvajokat fogott
• osikazentgyőrgyl osendOrség. A csikszentgyörgyl
vásár alkalmával R-idu Bucur csendórőrmester veszedelmes vásári tolvajokat tett ártalmatlanná- Munkakénben elfogta Cztntui József oltsseml, Kocsor Atnea
és Varga Bándorné salául cigányokat. Esek kösül
Catntm nem kevesebb, mint 10 évet ü't. örvendünk,
hogy Rtdu Bucur őrmester nevét dicséretet érdemlő
vonatkozásban írhatjuk le.

KÖZGAZDASÁG.
Baromntenyésatés.
As erdélyi kopaaznyakn „Szerem'ey" tyúk azármazáaáról keveset tudónk Hazája valószínűleg Klsázala. Erdélyben
Pzeremley nevű földbirtokot nemraltetta már 1840 kOrül A
külországok figyelme régóta ráterelődött e kiváló fajtára.
Anglia, Németország, sót Ausztria ta ajabb n a kopasznyakn
tyúkok tenyésztését szorgalmazza. Bakar- atben az Ins'ltutul
Zootechnla fog alkozlk e fajta nemesítésével.
Középnagysága állat. Aionfcaa ha kalló gonddal éa
körültekintéssel végezzük a kl váltogatás vagy a keresztezés-,
nevelhetünk 2-2'/i kg testsnlyn tyúkokat, 27,-3-3'/« kg-os
kakasokat ls. Az éghajlatunkhoz, ldőjá'ásankhoz hozza edződött. Takarmányozásban nem IgényeB, nem vállogatós
Tojó készsége Igen fejlett; tényleg 140-180 darabot ls
tojik éven át a a ostkl tél hidege nem befolyásolja, nem oaökkentl tojó kedvét.
A oalrkék edzettek, életerősek, gyorsan fejlődők. 6—7
hónapos korokban tojni kezdenek. A tojás k nnlya 65 - 70 - 80
g r , héjjuk fehér vagy sárgás-fehér. A tyúkok nem Jó kotlók.
Rhode-Izlanddal, Orplngtoonal, PlvmoLthal Wlandottal
nagyon jól kereszteződk, annál IB Inkább, mert A m*ga la
előfordul fehér, sá-ga, kendermagoB, tarka és tlRzta fekete
színben ls. Feje közép nagy, kerekded, taraja egyszerűen fűrészelt, de eló ordol a osokros taraj ls
Csóré kissé h<jlott, kOzép hosszú, BZŰrke fekete v-gy
világos színű, fűi lebernyeg» klosl piros, szemit vö Osesaá'gi
azlnű fényes; áll le be ny éje hosszn, nyaka élénk piros színű,
toUatlan kopasz. E kopaszságot k tenyésztéssel sem lfh t
megszűntetni. annyira Jellegzetes f»Jl sajátság. A nyak alsó
részén tollgallér található, e gallér izonban hlányoahatlk ls
Jól lehet az Ívelt nyak eléggé hosszn és teljesen tollatlan, a
téli hidegtől még sem szenved semmit.
A test kOzép nagy tojásdad (ovális) vaskos, a mell
széles, domború, jól f-jlett, hnsoR. A hát szé'es, hosszn egy
kissé hajlott legyen. A farok dus tollaza'a, a kakasé hossza
dns sarló tollakkal ékosltett. A szárnyak ho9szakások; erőteljesek Az egész testet fényes, a i estre slmnló tollazat borítja. A lábak kOzép hossznak, négy njjaak, sz'.nflk a tollazn'.
színével egyezik.
Kopasz nyaka miatt nem kedvelik, pedig Jó tojó, edzett
termétzetű, gyorsan és Jól fejlődő, kevés Igényű, Ízletes
hnan fajta
Térjünk át a másrdlk osoportra, a jó tojó, nagy testű
kitenyésztett fajtákra. Ilyenek » Rbode-IzUut, Wyandotte,
Plymonth Rook, vagyis a kendermagos Plyinoath és az
Orplngton.
A Rhode-Izland az egész világba Amerikából terjedt el,
•hol 1850 óta fejleszt'k és nemes'tlk, mint
ragy testű, jó tojó
fajtát. Tenyésztésénél vigyázol kell, m n rt viador fajta le van
bele keverve és ezért a kakaaok egy réízo vissza fajzlk a
vlalor testűekre. Az Ilyeneket nem szabad tovább tenyésztésre megtartani.
Leírása: A fej kOzép nagy, aosórközép hossza, hajlott,
sz'ne világos vagy Bótét s á r g a , a t a r a j kOzép nagy, * gysze.-űen
fogazott. A fogazottBág a taraj első részén kisebb, hátsó
részén fejlettebb. Áll leberny'fre közép h o s s z a , mandu'a a l a k n ,
alma. A nyak kOzép h o s s z a , jól fejlett Ívelt és das t o l l a z a t a .
A mell széles, mély, kerekded haso«. A vállak fejlettek,
kerekdedek, a hát és az egész test ls, széles, ö h l ö s , h o s s z a A
test téglaalakot mat-it; a farok nem hossza, tyúkoknál nagyon
keveset emelked k ielfelé. A lábak kOzép h o s s z n a k , négy aijaak.
sárga sz'nQek. Ennél a fajtánál a test fajiét Bégén és a l a k j á n
kívül, a tollazat, a lábak és a csőr szlnezódésre kell nagyon
figyelni. A tollazat szlno, sötét vö Oses-sárga, l á b a k s á r g á k ,
osóre sárgás-barna, szemek vOrösek, t a r a j a é s lebernyegei
szintén élénk vörössk. A farok sarló tollal valamin*» a szár
nyak evező tollalnak aiélel feketék A kakasnál a nyak tollak
fényesek kell legyenek, fekete oslkolás vagy árnyékolás nélkül. A tesl többi t o l l a z a t a a mostani tenyészetek he sötét,
vöröses sárga színű kell hagy legyen, a v'lágoB sz'nűeket ira
már nem kedvelik. Nem kedvelik a sárga bár (leket sem, ngy
hogy a szaktenyésztőknek arra kell töiekednle a fent leirt
azlneződések mellett Is hogy a test bőrének színe fehér
legyen. Nagyon jó tojó, a világversenyekben a I.egho nt
a tóiért« éB le In győzte Solyra Is Ipen szépen fojlőilk, a tojása ped'g 70—75 gr. B'lyt Is eléri Ez a faj ngy ami pirlagl
tyúkjainknak, mint a kop.sznyaknaknak Is a k e r e s z t e z é s é r e ,
nemesítésére a legjobban beválik, a legmegfelelőbb m"rt átOrOkltő képessége Igen nagy. Jó t a l a j d o n s á g a l t az Ivadékokba
teljesen átviszi.
Az O p'ngton, a k,'nleimagrs Plyruonlh és Wyandotte
részletes lo'ráeá-- éa Ismertetését n°m tartom szükségesnek,
mert ezeket a fajtákat Cs kmegyéh»n régóta tenyésztik, tehá"
lemeretes-k Lrgfallebb osak annyit említek raop, h^gy a
Wy.ndottét, melyet f hér, 'ekete. ezflsi, nreny S7Ürke én sárga
színben Is tenyésztenek valamint a P'yir.onth In sz ntén Amerikából szármáz k, ez Orplngton hazája Argila. Van fehér,
aárga és fekete Orplngton.
A harmadik oaoportot kép~z>k az ngyoevezett órlá« testű
tynkok Ezek kimondottan hus tyúkok gyenge tojók. Hasnk
azonban nem nagyon Izle cs, d n n a rosta, kemény Ide tartoznak a B-ahma Pootra. E fajtánál a kakas 5—6 kg snlyt
la ad. Tenyésztésével Erdélyben Segesvár vidékén a szászok
foglalkoz* ak, ennek a hasa elég lzlet'S Valamikor rslkLan
ls tenyészthették, mert elkorcsosult maradvá yát ma 1« meg
lehet találni. Ide tartoznak még a Ooehln f'h'na, 4us«ek, Dorklng és a FaverollfB. A Coohln Ch na Csíkból teljesen kimaradt — A Doiklng és a Faveroles tenyésztésének semmi
nyoma nlnea.
Eszel a nálank gyakrabban előforduló tvak'ajták rövid
Ismertetését befeleztük a a jövő «iámban a baromfitenyésztésről ál'.aláiian fogunk szólni.
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péns nélkül végrehajthatók és mindenütt legalább ls
a következőkből kell álljanak :
Prof. Dr. Páter tüdflteája
A kertben elhullott száraz égak összegyűjtése és
elégetése, ugyszlotén kiszáradt, elkorhadt fák kivágása,
erösltl és gyógyítja a tüdőt,
ösBsehordá a és elégetése. Száraz és megsérült ágak
a
tadősiövet
elmeaseeedését kedvezően befolváaolja,
levágása, a fák gyérítése, b"gy a világosság, a levegő megszünteti sebe'nek
aa éjsaakal laaadáat, osökkentl a köhögési
jobban beférkőzheBBék s a fa Jobb éB több termést Incert és a kOpelést,
a tea ét'ágygerjaaztó, teataulyt növel
hoshasson.
és erősíti a test ellenálló képeaaégét.
i : J ^ h . é A i « > l f a Pror. Dr. Péter-féle tüdótea rendA gylimö'csfán meredt levelek, Bzárss gyümölcsök TIUQODBIBQBK
szeres használata ez egészségi állaés mindenféle hercyóféezkek összegyűjtse és elég - pótban
nagy javulást idéz elő a ennek nemosak külsőleg
tése, mert ezek « kártevőknek és gyUmölRbetegségek- lesznek látható jelel, hanem aok esetben tartós gyógyn'áat hoz.
nek a szállásai. Gombák, mohák, cr oisatok, elcsereEzrek dtosérlk ezen gyógytea kiváló hatiaát.
pesedések letakarltása drótki-fével vagy ha nincs,
Prof.
Dr. Páter tüdöteája
valami tompa vasdarabbal, bogv a kérget megkíméljük a uj sebek nyitását megelőzzük. N\u'rágá»ok éB a megyeaaékbelyak legtöbb gyógyszertárában éa drogékapható azonnal, ahol nem lenne, ott a gyógvaaemás sérülések befo'dozása oltó viasszal való heken<V riájában
résa klf")ezett kívánságra az eredeti esom-golási teát néhány
vagy kifősött kátránnyal való beec^telése.
napon belli megszersL Wlnd-n eredeti oaomagon a feltaláló
törvényleg védett fényképe éa alá'rá'a láthitó. Laveleaő-lap
A fenti ogyuzerü, d« nagyon fontos munkák jól utján
a tea „Csillag" gyógyszertár Braşov, Hosszn-noea 6. sz.
elvégzéséhez szükséges, higy aki dolgozik, annak »
alatti lerakattól rendelhetlő.
rendelkezésére álló eszközök, m'nt fiirépz, kerti ol'ó 3
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.
As kés bicska jól fenve legyrnek ÓK jól vágjanak,
hogy a sebek horz-wU^nrntnseif
és almák légynek
mert a ros« és nrm sima vágások ujabb betegségeknek lennének okozói.
Ezeknek befejeztével nzoonal hozzá k«ll látni a
gvümö'c-ifák permetezéséhez, hogy ezeknek és e gyü28 évig voltam a csíkszeredai
mölcsnek sz ellenségeit e'pusztithaspuk, mely cüra a
m izőgazdaságl kamara több gazdának a kívánságára
. 0 A NZ1*-villamossági cég
a permetező g/pqket rendelkezésre bocsátja. J <lt-n
pillanatban is ezen p >rmetnrő g 'pek kint vtnnik nz
a'c^lki falvakban, s » kamara egy kiküldöttjének utabú és buzgó szolgálataimért leépísítása mellett do'goznak.
tettek s most C'lkszerrdábnn
Az érvényben levő mezórondőri>égl törvény és a
közigazgatási törvénv ezeket a munkáVat rzlgoru b!5n
tatés terh® mellett előírják a gvlimölcsfn tul-jdo-'CMoknak aorál ls lnkáhh, m"rt nrm Fokát ér, be valakintrk
Elvállaló- minden e czakmába vágó
* kertje rerd^s s a fák szépin meg vannak teVarltv»,
de a szomszédé el vannak hanyagolva, mert Incrn e
elektromoa munkákat, u. m
hnj tovább t rjed éa nem "tüntethető
íreg, ml'rt le
l
MODERN LAKBERENDEZÉSEKET
szllrRétrea, ho*v minden fa u '«n minden egyes fa
o.'engöket, erőátviteli s^erelemegknpjt a Bzilkséí'-n és l'-gelcmlbb gondozá°t. Tehát
seket alegjut^nyo--»hb árf'k mellett.
t Ulros'áz ne fiiradla az ellor.őrző és a níp érdeki^her
Az általam végeztetett munkálatoköte'esség.^t teljesítő köis^gi vezetőket ugy, mint
kért szavatosságot vállalok.
nl^en'éget. hao°m iakább buzdítsák egymáBt, hogy
mmt ezeken a pihenő napokon seglt"eoek kln'ódó
Hílves pártfogást kér:
1—2 gyümölc-Nlkon, melyek e rájuk fo ditott gondot
és pinzt nem Ijénvlő munkát, ió, oíé^z'ége' p^izt
érő ţyUmolcc^el hálálják meg.
Korán Imre
g«>d. felflffjelA.
G i m n á z i u m uooa 100. asam.
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Állami osztálysorsjáték.
J^ágrl

lESzmondáe:

„Aki m e r , a z n y e r 4 ' .
Próbálja tehát mag szerencséjét I

i

Paulovits Antal villanyszerelő,

l^refectura Judeţului Ciuc.
Serviciul Financiar.
Nr. 4273-1933.
Mercurea-Ciuc, la 6 Aprilie 1933.

Publicaţi une.

A< Állani oaítilyyor.ijagy most lezsjiott ő-d k o^z-

tnl)u hutásánál, r^t<zesen 1.176 000 lel nyemmény

jut Imiin 'gye azoo játékosainak, akik PorRjtgytikét uaiam vettük m -g. Ismét bebizonyosodott,

borcv h szereuc-iés számok cs >k nál,:tti ksphu'ók,

ne kiBerletezzen tehát senki m tsnal, hanem

szerezze ba Bornjexyét közvetlenül a forrásnál.
Akiuek ez alk»lomm»l nem kedvesett a

Bzerecoe,
ne c ü^gsdjen, hanem kísérelje
a
m g ismételten BZ'-rencejnt, mert most
annál nagyobb esélye van a nyerésre.

Âz első osztály hozása 1933 m^jas bó 4. és 5-én.
A n-igv k'reH i'.re való tekintet el slcsaen
mindenki sUigőícn ra evecDÍ pornjegyét,
m< rt a sí.-rn'c-i'is számok b*mar eif.-gyn»k. N * dobja ol magától n kínálkozó Bzerer.c éi, m'Tt percek alatt mlliiomob lebet.

Sorsjegyek
egésa

Lel: ÍOOO

ára o a a t á 1 y o n k é n t:
rel

negyed

600

250

nyoload

136

Vidéki megrendelők ezenfelül portó koluégre Lel 10 —
fizetnek Hozást llsiák »z össze* öt o s z t á l y a Lel 10.—

Állami ositalysorsjsgy Cslkmegys Intázőségs:

Se aduce la cunoştinţa generală, că in ziua
de 20 Maiu 1933, orele 16 din zi, la Prefectura
judeţului Ciuc se va ţine licitaţie publică, cu
oleile scrise şi sigilate, pentru aprovizionarea
rechizitelor de birou necesare servicilor administraţiei judeţului Ciuc pe anul i 933, precum şi confecţionarea imprimatelor şi imprimarea Monitorului
judeţului.
Ofertele vor fi însoţite de o garanţie provizorie de 5" o după suma oferită.
Condiţiile de licitaţie şi devizul se pot vedea
la serviciul financiar şi economic în orele de lucru.
Licitaţia se va face in conformitate cu dispoziţiunile din legea asupra contabilităţ i publice.
Supraoferte nu se primesc.
Prefect:

Dr. A. Ţeţu.
Şeful serviciului,
B e n k e s.

Smi ovits Mai ton, Mercurea-Ciuc.

Rakettek és tenniszlapdák

5-

nagy vá'asz éVhxn kcpható< a

I'iiinária comunei Ciceu, jud (~iuc.
No. 310—19:-l3.
din 6 Aprilie 1933.

Publicai iu ne.

Se aduce la cunoşlinţă publică, că în ziua
de 22 Maiu 1933 o r a 10 a. m. se va ţinea
licitaţie publică, în localul primătiei comunale,
A gyümölosfak tavasai takarltáFa.
în conf. cu disp. legii C. P. şi R. O. C. L.
Minden év tavaszán elrendejük a községi elöl- pentru arendarea dreptului de vânat al terenurijáróságoknak, hogy azokat a gazdikat, akiknek van- lor de vânătoare din hotarul comunei Ciceu, pe
nak gyüm^'cfátk, bogy legalább n legszükségesebb termen de 5 ani.
munkákat végeszék el a gyümö'csöabrn. il'etve ki-ki
Pentru a se putea participa la licitaţie, contakarítsa mog 1—2 kis gyűmö'c fáját, mvrt — sajnos
— itt gyümölcsösről nem lg«m beszélhetünk. As Idén curenţii trebue să aibă autorizaţiunea prevăzută
ugyancsak még jó Idejében kiküldöttük eseket a ren de art. 13 din L. V.
delkeséseket assal, bogy az előljárósátok a községi
Condiţiunile de licitaţie se pot vedea la
ttnácttsok ellenőrzése mellett takaríttassák és ellenprimăria
comunală în fiecare zi de lucru, între
őrlszék minden kertben, minden udvarban esen munorele oficiale.
kák sürgős éa rendszeres elvégzését.
Baefc aa előirt munkák zzűkzégseek, sürgősek éa
Primăria comunală.

Vttk

Vákár üzletben Csíkszereda.
T T e r y e u i o t t n - v i r e z é t s t lm -vé.llali3.aJE.

Jó zamatu küküllömenti asztali borok
literenként 16 lejtói 30 lejig
beszerezhető
Holló G&bornénal, Csíkszeredában,
Harglta-uooa.
2-8
Egy tenyeszlgazolvánnyal ellátott, egy
es fel eves almeathall bika eladó,
F a z a k a B Ferenonól, Oslkszentslmon.

Zöldség; és v i r á g m a g v a k
valamint a husvetl ünnepekre

cserepes és vágott virágok
a legnagyobb válaaztSábaa kaphat ék a

L á s z l ó K e r t é s z e t , Ssentlélek nooal
t e l e p é n , Csíkszeredában.
U^fMUftttia, VflttNttlÉfc

