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Az Universul cimti újság május bó 28 áu mvlsló kezd terjedni a pvstis. Tílán n«m ls a kezdetnél va(tUeceB napot szerves az egész ország területen. Épp^n gyunk, Cink most kerülnek nyilvánosságra a régi
bűnök. Sikkbt-ztások, lopások híre hallatszik szer e a
m s van a nagy nrp.

A kérdéB msga te'jjsen kívül esik a Bzürbe pol(jAr tevékenységi körletén. A dlp'omácla bizonyára
jobban érzi és magasabb néző°zrgból látja ml a tennlvilAjt egy ország kormányának mindazon jelenséggel
Kzpmb-n, amit revíziónak neveznrk, mint a bákere,
kenyérre ábitozó szerencsétlen embertömeg.

megyéből

Közéletünk, közigazgatásunk fertője kezd

hez a szenátus 1933 április 12 iki ülésén.

Elnök ur, Szenátor urak, mindenekelőtt tiltakozom
az ellen, hogy egy meghosszabbított ülésbzak végén
most a húsvéti ünnepek küszöbén, éjjeli ülésben tárgyaljunk ily nagy fontosságú kérdést. Különösen sérelmes, hogy most, mikor az egéss keresBtényeég a megkint felejtett holmit sem báitották. Da rég ls volt az I váltás 1900 évfordulóját ünnepli, minket arra kénysaeMt más vl'ág van nálunk is. As erkölcsök Itt ls ritenek, hogy éjjel éa nappal itt együtt üljünk és éppen
A szeretetet, a megbékttlést nem Ismerő világban
Naprél-nspra nő a szegénység éB erő most tárgyaljunk a legsúlyosabb kérdéseket. (Közbeveszedelmes játék privát kezdeményezéssel kisajátítani megromlottak.
ödik a krzis, mi ly e'őieglléje annak egyrészről, más- szólások, zaj.) Azt hiszem. Szenátor urak, hogy ha a
és gyűlölködésre fe'használnl ezt a vllágpo'itlkal részről
p^dig kltermelője a könnyű pénzszerzés nem főpapok padjai nem volnának üresek éppen az ünnepek
anyait. F -lói. m rt megfelelő tapintat, jóérzés, békés
tiBstíBBégeB és rislkómentts, de mindenesetre miatt, hanem ott volna a keresztény egyházak valalelkület és lehiggadt bölcsesség hiányával csak u^sltó. épi>en
hasznothajtó mrsterBégének. Igy eztán megtörténik, melyik képviselője, akkor tiltakozásomnak nagyobb
e'mérgnsltó ertdményei lehetnek. — K-ílIŐ óviiosság, hogy
hol egy közbirtokosság vezetőségére, hol egy
máríéklet nélkül as egymás mellett lévó, testvéries falusi kiskirály szerepet betöltő jegyzőre, hol egy adó- visszhangja volna e teremben.
jégben élő népek poklává válhat a szenvedélyek fel- Baedóre csép le hirtelen a vizsgálóbíró és egyre-másra
Szenátor urak, a konverzió kérdését másfél év
iorbác90lá?a.
derűinek kl a köz kárára elkövetett kisebb-nagyobb óta tárgyaljuk s es azóta izgalomban tartja az egéss
As ország kormánya felelős a tettelért. Nem tolvsjságok, széihéno.kodésok, panrmák. Régebben is orsságoi. KöBtudomásu volt, hogy a Mlronescu-féle
MZ'OR, hogy a magán akció megtalálja-e azt as Átfogó, megtörtént, hogy egy-egy gyenge jellemű tisztviselőt törvény szerint április hó 26 án lejár bizonyos határidő,
kikristályosodott komoly hangot, amelyet n felelősség megszállt az ördög és hozzányúlt a rábízott közpénz- melyet e törvény megszabott, köz'udomáhu volt aa Is,
«uit diktál. A kormányzati polllitánek fógondja lesse- hez. Ez azonb.-tn ritkaságszámba m»nt ÓB igen súlyos hogy március hó 31-én lejár a városi adósoknak engetruzni" minden esetben a véleményét a revízióval szem- következményekkel járt. Igás, hogy akkor meg ls válo- délyezett moratorium s mindenki aat várta, bogy a
b.^D. Bízzunk csak m?g abban, hogy as Európaszerte gatták a tisztviselődet és nem osztogattak felelősség- kormány jöjjön a megoldással, rendezze ezt a súlyos
p j-mert dip'omaclánk vsn olyan körültekintő, mint az teljes pozíciókat kvalifikálatlan elrmeknek holmi poli- problémát B teremtsen békét és nyugalmat aa orsaágtikai szolgálatokért. Nem kerülhetett be a közigazga- ban. A kormánynak bőségesen volt Ideje, hogy tanulUniversul bas fitskodása.
A magunk ráBzéről nem minden ok nélkül vall- tásba annyi blroaytalan multu kalandor, aki pusztán mányozaa a kérdést. Mégis aa utolBó percben kínos
juk ezt. A tömegnek, a n*pn«k a békés muoka s azzal aaerezte érdemelt, hogy választási slepptordozója jelenetnek voltunk tanul. A képviselőházhoz benyújtottak egy javaslatot, moly alig néhány szakasaból állott
kenyere. Idelent csend, saeretet és megértés volna vo't valamelyik kormánypárti korifeusnak.
B amelyet újból és újból módosítottak, mielőtt a pénaminden lélekben ha örökösen nem Ueletetesitenének
As ilyen módon szerzett állások aztán nem IB ügyl bizottság elé terjesztettek volna. Kétlzben ls
kis és nagy flgyeket egyaránt.
voltak egyébre Jók, mint a tisztességtelen vagyon hará- gyökeres módosításokat eszközöltek rajta. Aaután elköA revízió nem a ml dolgunk. Egy pár nagvhangu, csoláara.
Az oda bejutott képesltésnélküll potentát csak vették aat a súlyos hibát, hogy előbb a képviselóhás
a háborús konjukiurán elpohosodott demagog hajlamú azon Igyekezett,
minél többet összegyüjthessen pénzügyi bisottságában elfogadták a legsaé'sőbb baltüzes uszítón keresatül azonban ami njabb keress- aa elkövetkeaendőbogy
rosszabb Időkre, amikor majd az oldali javaslatokat la, melyeket aaután a rákövetkeső
lünk lehet.
esetleges kormányváltásé* 6t Is kiszorítja a zBlros napokon gyökereaen módosítani vagy vlsBsavonnl kényA vl'ág helyzete lassan tlsatázódlk az U-jlversul pozícióból, hogy helyet adjo aa uj kormány uj párt szerűitek. Ea aa eljárás nagyon helytelen volt nraim,
rafyus 28-ikí antireviziós napja nélkül ls. Nem azértfogottjának. Kormányválaá^adlg elég sűrűen volt és mert m'ndaaok, akik egyes átmenetileg elfogadott intézdiraog a béke hajnala, mert aa Universul kukorékol. a pártfogoltak elég gyakran váltostak. Változáfukkal kedések által előnyben részesültek volna, most amidőn
N Azért lenz béke a világot, mert ennek a generá egyenes arányban fogyott a közvagyon ós nőit az a védieges eaöveg nem adja meg nekik eaeket aa előcónak nyuga'oara, cendre, Baerntetrn, kenyérre, élet- adózópo'gárok terhe ÓB elkeseredése. Mind keveBebb nyöket, megcsalva érzik magukat, de viszont megmalehBtő-tógra van szükBége Akármennyire ls nem tetszik lett a polgár asebében a pénz és mind kevest-bbet radt a lelkükben aa a remény és törekvés, hogy Idővel,
HzoVnak, akiknek a gyűlölet szitása és a hiábavaló lehetett onnan kiszorítani akár adó, akár baksis, akár vagy egy politikai rendsserváltozás révén, mégis csak
gvii ósezás kenyere, mégis lassan elkövetkezik az al más néven nevezrudó formában Az uj lotmányok uj hozzájuthatnak ók is eaekhea az előnyökhöa.
éheRel azonban éppen olyan számban jelentkeztek.
ioté, békés munka id-je.
S ennek megállbpltásával elérkeztem a probléma
Elkövetkezik és jobb napok köszöntenek reánk, C-titk talán még éhesebben, mint azelőtt. É-i folyt a
mert a történelem lopjxit ma még azok írják, akik lopás tovább. Lopott kicsije, nagyja. Már nyilván B'm ku'csához. Mihelyt kategóriánként állítunk föl ÓB egyevégig szenvedték egy könnyelműen elindított puBztl- tartják aa aprókat a napilapok. FeketeBzetz, gégetükör seknek előnyöket engedélyezünk biaonyoa feltételek
panama, Bkola-Ugy. Csak ezek érdeklik a nagy közön- mellett, másoktól ezeket
lásnak minden poklát.
pedig megtagadjuk, akkor lázaB beteggé tesszük
R4gen tul vagyunk már asoo. hogy bárki ls ugy séget. Igaa 1B. Olt milliókat 'opthk és a lopott milliók
az egéHZ országot. Es volt az a nagy hiba, melyet
tondolna revízióra, amint aat az Universul plakátjai kiváltották aa embermllllók érdeklődését.
ekónek Argetoianu követett el, de amelyben őt követfestik. NincBen már a polgárok kezében ÖIBB nagyaágu
sem akadt a szemük azokon a napihírek ték utódal 1b.
kés, nincsen senkinek az arcán acsarkodás és vérre közé Meg
bu|tatott apróbb összegeken, amelyet egy-egy
Szenátor urak, fulhlvom as Önökfigyelmét, hogy
siomjaró vadság. csak az Universul szivéből nem pusz- szenzáció
után szaglászó vidéki riporter küldött b?. csupán a mezőgazda fogalma hányféle változáaon ment
tult még kl a gyűlölet.
Fel Bem tűnt a nagyvilágnak, bogy a gyergyószent- keresztül, kezdve sz Argetoianu törvényen, folytatva a
A világban rsr.k egyféle revíziós törekvés van miklósi községházén évek óta kétféle könyvvezetés Mlronetcu törvényen, azután Öaöknek a képviselőházmegtalálni az Agyformán tönkretet», meghurcolt embe folyt. A szennyes ruhaként váltotó interimárok kétféle hoz
szövegén és végül azon a szövegen,
riség nyugalmát. Biatosltani a nemzetek közötti békét könyvet vezettek. Egyet feletteseiknek és egyet maguk- melybeterjesztett
most
Öaök
előtt
fekszik. Mindazok a módosítások,
I I a megszenvedett vén Európának visszaadni a meg nak. CMkssentgyőrgy, Bánkfalva, Tudnád. Szenttamás, melyek másfél éven keresztül
essközöltettek sok eaer
billent egyensúlyát. Esért a legyőzöttek ha kell össze- Jenőfalva községek különböző hivatalainál egyszerre existent át érintenek és izátmillióíat
vettnek ki
törik az utolaó fegyverüket.
folyik a viasgálat. Sikkasztások, pénzkezelés körüli egyetek zsebéből és helyeznek onnan it mitok
Nincsen tehát sehol olyan veBBedalem, amely ssabálytalanságok. A vizsgálóbíró a feljelentések alap zsebébe. A privilégiumban részesülők külömböző kateszükségessé tenné a msgánvállalkoaápok véres kard Ján rajtaütésszerűén látogatja a cslkl községeket ÓB góriáinak törvénybe-lktatása volt a főhlbája az Argetoihordozását, a belső hangulatnak hiábavaló élezését és sehol Bem jár eredménytelenül. A pestis hozzánk IB anu javaslatának ÓB súlyos hibája a jelenlegi kormánybeütött ós terjedését nem lebet megakadályozni. Fölül- nak, bogy ezt továbbra is fenntartja.
a közvéleménynek felesleges alurmlroüásét.
Amit tenni kellett aat elvégeate a kormány a ről Jön ez is, mint minden. Nagytól tanulja a kicsi éa
Ml, a Magyar Párt, kijelentettük már a Mlronescurcut vasárnap Bukarestben megtartott nagyarányú addig gyakorolja, mlg rá nem fliet tehetetlenségére.
Ráléptünk a romlás útjára éa ezen az utón nincs meg- féle javaslat kapcsán a nyári Oléssaakban, hogy a
népgyüláHeln.
Ami kötelnaségünk egy lehet, békéaen meglenni állás. Visz az örvény és uszunk aa árral, amíg lehet. probléma megoldása osak általános érvényű renegymás mellett. Vigyátnl arra, hogy aa ország termelő Amlg as épület utolsó talpköve IB el nem pusztul, delkezésben található meg, mely egyenli mértékrauakaretdjét megőrizzük, a különböző népi kultúrákat amlg kl nem lopják aa utolaó saeget Is a kerékből, kel mér mindenkinek. Mihelyt egyes kategóriákat
versenyre buzdító fejlődésükben megbec üljük, dol- hogy az összeomló tákolmány helyébe ujat leheBBen állit föl a törvény s aat mondja ki, hogy a konverzió
csak egyes adóeok réssesűlnek, bárgozzunk és egymást tlsstelve testvériségben pró- építeni. A kormány kötelessége erős, szigorú készei kedvezményeiben
mily sslgoruan legyenek is körttlirva e kategóriák, ha
báljuk kősös értékeinket kitermelni a közös hazának megkesdenl az építés munkáját s könyörtelenül lehetet- mindjárt
ast mondanók Is, hogy csak a süketnémák
lenné tenni nemcsak a kis, hanem a nagy tolvajokat ls.
jnvára.
Jogosultak a konverzióra, nyilvánvaló, hogy minden
Mindezt ugy éíjflk el, ha békét bBgyunk aa évCsikvármegye prefektusa most kemény késsel
azt fogja állítani, hogy ő is süketnéma és konszázadok óta szeretetben élő néptömegeknek. Htnem látott neki a tisztogntás munkájához az egész vármegye adós
verzióra jogosult, ami azt Jelenti, hogy a bíróság less
gvülésezünk annyit. Ha engedjük megbékülni, SBeretnl. területén. Könyörtelen Intézkedések fognak követkeanl kénytelen minden esetben megállapítani azt, vájjon as
felejteni és megbocsájtani as embert.
mindazokkal szemben, akik vIsBaaéltek a hivatali blaa- illető adós beleeisik vagy sem ebbe a kategóriába.
lommal. — A vizsgálat rövidesen lesárul Cslksient- Éppen ezért mi kénytelenek vagyunk érintetlenül fenngyörgy községben, valamint Szenttamáson, abol hlr tartani elvi álláspontunkat
sserlnt siíntén aa egész kösség lakósságát felbátorító
Tény as, hogy a helyzet, különösen a meaógasdalaü panamák szaga terjed.
ságban, rendkívül Bulyos, mert nahés világválsággal
• leaegjeaerflbbtól a
kell megküzd énünk. A kamatokat le kell tehát Beállílecflnomabb Uvttelic
— Kövér Gusztávot áttették a határon tani, afiaetésl határidőket meg kell hosssabbltaal. —
Dr. Kövér Ouastáv nagyváradi mérnöknek és tsptulaj Hossáj árulunk mlndesekhes az intéskedéaekhes, melyek
« • l m
U i i i l l l t « n
ü i k k a l
dooosnak azon a elmen, hogy állampolgárságát csalárd az adósok érdekében Javasoltatnak, de ast kívánjuk,
u<on sserezte meg, elrendelték aa állampolgárok név- hogy esek egyenlóek legyenek mindenkire nézve
Nagy G. Jóaief asstaloBnál, ZBögöd. jegysékéből aaló törlését és az országból azonnal való és egyezer t mindenkorra rendet tik a kérdést.
kiutasítását. A kiutasítás előtt megdöbbenve áll min- Nagyon helyesen irta ma egyik napilap, hogy odajuMegfelelő biztosíték Miatt réeiletlutésre Is.
den lgasságérset, miután Dr. Kövér, Erdélyben ssSle- tottunk, hogy a gasda ma aem aat néal, hogy milyen
19SS idő, havasik, vagy salk-e, vagy petUg UstttM a
tett s Itt ls élt aa Impérium váltóiéi éta.

Háló, ebédlöésiroda berendezések

napvilágra jőnnl. Mind gyakrabban szerepelünk a napisajtóban éa mindig roBBS hírünket viszi a szél. Milyen
Jó iz volt addig, amlg n< m lmertel I Csend volt, béke
hono't a becsületnek e kis pátriájában, abol még a

»4k olAaL
nap, hogy aaaerlnt dolgozhassák • földjén, hanem tétlenül éli a olvassa as újságot, vagy hallgatja a rádiót,
hogy üy nton mielőbb értesüljön arról, vajion beleesik-e
a konverzió legnjabb siövege sserlnt a kedvezményezettek közzé a bogy ehbea képest mennyit kell fizetnie. Est a kérdést egysser már nyugvópontra kell hosnl
s ennek aa Izgatottságnak egyszer meg kell szönnle.
Argetolanunak további súlyos hibája volt as, hogy
amikor kitört 1931 nyarán aa egész világon a pénzügyi
válság, ahelyett, hogy megfelelő Intézkedéseket tett
volna a hltellntéaetek védelmében, azt hitte, hogy ha
a nagybankoknak rendelkezésére bocsát bizonyos összegeket a legtürelmetlenebb betevők kielégítése céljára,
ezzel rendet és nyugalmat tud teremteni. Ölök nigyon
jól tudják — elmondtam én Is többBsör erről a helyről — hogy tényleg alig négy hónap alatt, 1981 Júliustól novemberig a Banca Naţionala 7—8 m'Uiárd körüli összeggel emelte fel BZ intézetek visssleszámltolási hitelét Est as egéss össseget valósággal kidobták
as ablakon. Egyes betevők, akik a legtürelmetlenebb
voltak, megkapták a pénzüket s azt gondosan elrejtették s kivonták a forgalomból aminek következtében a
válság csak még Bulyosabb lett.
Ez a két fóblba, melyeket kormányaink a válság
kesdetén elkövettek, teremtette meg azt a nehéz helyzetet, amellyel most a kormánynak meg kell küzdenie.
Uraim, a pénzügyi helyzetnek az elkövetett hibák
folytán előállott válságát pontosan megállapította Charles Riat külföldi szakértő jelentése, melyet benyújtott a kormányhoz és előterjesztett a Népek Szövetpé
gének ls. Két nBppal ezelőtt, mikor a genfi konvenció
ratifikálásáról volt itt szó. alkalmuk volt Ölöknek a
pénzügyminiszter ur nyilatkozataiból megismerni szokat aa alapelveket, amelyeken a Charles R nt Fzakértő
véleménye felépült. A pénsügymlolnster ur kimutatta,
bogy ciak e Jelentés alapelveire támaszkodva találhatjuk meg problémáink megoldáaát s c akezen FZ uton
juthatunk ki abból a bonyodalomból, melyben vergődünk B azzal fejezte be Bzavalt. hogy csak két ut lehetséges számunkra: az egyik Oenfbe vezet, azoknak
az elveknek alapján, melyeket a Bsakértők véUménye
leszögez, a másik uton feltartóhatlanul Moszkvába fogunk jutni.
Szenátor urak, ez a Rist-fele jelentés bffolyáeo'ja
a Mironercu féle törvényt, mely szűkebbre fogta egyes
kategóriák kereteit, esek között elsősorban aa u. n.
konverziós-lovagok kedvezményeit, tényleg azonban ez
a törvény nem Is akart megoldás lenni, hanem csak
átmeneti Intéskedés a a végleges megoldist a mostani
kormánytól vártuk. Fájdalom, csalód u-tk várakozásunkban, mert ez a javaslat Bem o'dja meg a kérdést,
mert fenntartja as egyenlőtlen elbánást s nemcsak sz
egyes termelő osztályokkal, a mezőgazdákkal, IparoBokkal és kereskedőkkel bánik el külömbözóklppnn,
hanem külömbségeket tesz még a mezőgazdák közölt
la, három csoportra osztva óket asaerint, t-mlnt 10 hektáron alóü, 10 és 60 h-tktár közötti vagy 60 inktáron
felüli földbirtokkal r-ndnlkeznek. Ugyancoak azt hittük,
Szenátor urak, hogy — amiként a moratorlum törvényben, — ugy ebben a javaslatban Is legalább a tároBl
adósok mind egyenlő elbánás alá kerülnek s ennek
dacára azt kell látnunk, hogy két kategória: ne Iparosok és a kereskedők, kivételt képeznek, különösen
abban ae esetben, ha Ingatlanuk nincsen. Az Iparoa ÓB
kereskedő, akinek valamelyes Inzatlan birtoka 1b van,
bizonyoa megkötésekkel hozzájuthat e törvény kedvezményeihez, akinek azonban nincs egyebe, mint as üzlete, sserssámal éa berendezése, az nem részesül seirml
kedvezményben és köteles adósságait nyomban klflsetnl teljes kamattal.
Azt mondták erre nekem, hogy az Iparosok ée
kereskedők számára ott van a kényszeregyezjég. Uraim,
aki látta már közelről, hogy mit jelent a kényszeregyezség, hogy milyen költségek éB nehézségek árán
lehet ehbez hozzájutni, bogy mennyi formalitásnak kell

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA.
4 dmxgé* Tfilis&feél.
A Gyilkos-felé vezető utunk a Békény palak mellett
nehezen járható, ugy látszik az apró kis székely lovak is
tudják, hogy itt csak lépésben haladhatunk; s csakugyan 2
óra alatt érkezünk a Jankóhoz, amelyet gyalogszerrel is
meglehet tenni 1 és egynegyed óra alatt Leszállva döcögős
járművünkről s mindenik jól megrakott hátizsákját magihoz
véve indulunk a kitűzött célunk felé.
Az úgynevezett ,Nagy Györgypatak tövénél" szétválunk cn Antival balra, Laci Tónival jobbra, ök a Gyilkostó
fölött emelkedő „Likasához, mi pedig a .Balázs Lőrinc"
pataka aorkához igyekeztünk, amely a .Piniske" magaslatnak egy délkeleti nyúlványa. Az idő kedvező, a tavaszi
napfény elolvasztotta a vastag hótakarót, osak egyes helyeken foltokban maradt meg még a téli hó. A Békény-patak
lerázva téli rabláncát, bőtáplálékot kapván a mellékpatakaiból, gyorsiramban rohan hatalmas zúgással az öt elegelő
Marosfelé.
Egy pillanatra megállunk s kis erőt gyűjtünk, mert
Anti szerint az előttünk álló sarkon kell felkapaazkodnunk,
amely elég meredek a ezzel a kapaszkodással egy nagyobb
utat vágunk keresztül.
A aziv, mint valami kia motor hallható dobogáasal
zakatol a a város csendes atmosferájában lélegző tüdő, kitágul, osak ugy azivja a tiszta hegyi levegőt. — Így haladunk meg-meg állva, hogy az izxadtságot ia letöröljük, feljutunk a sarok tetejére, ahonnan már látszik az erdei kunyh ó — a kiesi ház. — Az éjjeli pihenésre szánt lakást nem
kall haszonbélbe venni, ajtaja nyitva van, a tavalyi aaéna
rothadó állapotban van földjén, egy kiaaé megpiszkálom s
Í M egy vastag jégréteg van a aaéaa alatt Anti csak annyit
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eleget tenni s hogy végül mily nehés megszerezni a
hitelezők többségének ssavszatát, az nagyon Jól tudja,
bogy ml a külömbaég a kényBaeregyesség között —
mely állítólag oly nagyBserüen megvédelmezi aa iparosokat és a kereskedőket — és a jelen törvény kedvesményel kösött, mely automatikuson hozzájuttatja a
törvényeB előnyökbös a többi adósokat. De egészen
eltekintve Is e nehézségektől, a kényBaeregyesség, mely
az IparoBok és kereskedők védelmére Bzoigá'na, egyértelmű a balállal, valójában polgári halál vagy legalább
1b a kereskedelmi élet megszűnését jelenti, emivei ssemben a je'enlegl törvénynek az volna a hivatása, hogy
megmentse aa adósokat és blaiosltsa további életűket.
Le kell tehát ssögeznűnk, hogy ez a törvény ls
fenntartja, sőt kiszélesíti azt aa egyenlőtlenséget, mely
eredendő hibája volt az Argetolanu-féle törvénynek,
mert beiktat a keretek közé egy további kategóriát
a városi adósokat és fokozzi az IgasBágtaWnságo>
azzal, bogy kivűlhagyja a kereteken az IparoBok és
kereBkrdók kategóriáit.
(Folyt, kov.)

A csíksomlyói pünkösdi

bucsu

ősrégi elnevezést
ebben a szentévnek
kihirdetett
esztendőben
inkább ugy nevezhetnék:
osiksomlyói
pünkösdi
zarándoklat.
E szentév
alatt u g y a n i s
ősszentsége,
XI Pius pápa az egész
anyaszentegyházban
minden buotut felfüggesztett.
Ez alatt
nem a zarándoklatok
és a templomi bucsu ünnepség beszüntetése értendő, hanem az, bogy a szentév
alatt itthon osak az elhunyt lelkek számára
nyerhet üok kegyelmi buosukat, őnmtgunk számára pedig
osak az Örök városban, Rómában.
A
Szentatya
természetesen
számolt azzal, hogy nem
mindenki
nek van mód jában Rómába menni a azért a szokásos feltételek
mellett azoknak is engedélyezte
a
jubileumi
bucsut, akik itthon maradnak
Et pedig
annyiszor,
ahányszor
azokat az ismert
feltételeket
teljesitik.
— Pünkösdkor
tehát ebben a jubileumi
buosuben Csiksomlyón
is részesülhet
mindenki.
A
székelységnek
pedig, az ősrégi szent
hagyomány
teljesítése mellett van még egv jogcíme a pünkő-di
zarándoklatra:
az őrök szent Város helyett
menjünk
a székelyek
Rómájába, Csiksomly óra.
A csiksomlyói
Ferenc rendi zárda főnökség itt
közli a pünkösdi buctu torr érdjét:
Junius 2-án, pénteken,
a
kegytemplomban:
d. u. 5 órakor szentbeszéd
(P Boros Fortunát dr.)
és litánia;
este 9 órakor szentbeszéd
(P. Máthé
Benvenul).
Junius 3 án. szombaton :
szentbeszédek
reggel 8 ó r a k o r (László Ignáo bittanár), 10 órakor (P. Lukács
Mansvét);
a Szent Antal kápolnánál
reggel 8 órakor
szentbeszéd (P. Beke Kimérj
és
szentmise;
délután 3 órakor megindul
a nagy körmenet
a
Kissomlyóre.
Ennek végeztével
szentbeszéd
a templomban
(Dr. Btráth
Béla
tbeologiai
tanár), a templom téren (György
Gábor plébánost, a Szent Antal kápolnánál (László Imre
plébános);
este 9 órakor szentbeszéd
a templomban
(Várkos
Endre
plébános).
Vasárnap, j u n i u s 4-én:
szentbeszédek
reggel 8 órakor a templomban (Dr.
Csipak Lajos régens), 10 órakor (P. Tréfán
Leonárd exminiszter
provinciális);
a Szent Antal kápolnánál
reggel 8 órakor
szentbeszéd (P. Kristó Modeszt) és
szentmise.
At egész buosu folyami
a l a t t szentmisék
reggel S tői minden órakezdetben,
gyóntatás
égést
nap. Csiksomlyón
Pünkösd vigiliáján,
szombaton
a bőjt_ nem kőtelező.
Óvakodjunk
a zsebmetszőktől
és tolvajoktól 1
mond „ejisze" kemény leBZ a derekalj s egy kicsit hideg;
de segítünk ezen, deszkát teszünk a széna tetejére s a
deszkára pedig fenyő bojtot. Amig én a lakást kisöpröm
„na tűzhely körül a köveket megigazítom s egy kis szárazgalyat gyűjtők a tűzgyújtáshoz, Anti egy hát iával megérkezik. Valami értelmesebb tát is kell keresni, amely a
tüzet tartsa, mert az éjszaka hosszú a tűz nélkül nem telik,
mondja ő. — A lejszét a vállára veHzi s ismét elindul, én
pedig a kaliba körül található száraz csutakokat gyűjtöm
össze, hallom Anti lejszecsspását, megtalálta az értelmes
fát — száraz és vastag — hozza is hátán; gyorsan elródalja a megelégedetten mondja, a no e mellett eltelik az éjszaka* I Még csak a .derekajt* képviselő fenyőbojiok hiányzanak, amit gyoraan összegyűjtünk, szóval az ágyia megvan
vetve. — Valamikor az ős ember ia igy élt egyik napról a
másikra, mindent meg kellett szereznie, nehéz munkával,
hogy megtudjon élni.
Az elvégzett munka után egy lalatozáa a kicsiház
előtt jól esik, az asztalt egy darab deszka képezi, de nem
ez a fő, hanem a jó házi szalona a a jó étvágy. A lenyugvó
nap sugarai különböző szivekkel árnyékolják a hegyek ormait. A Nagyhagymás szikla bércei fehérlenek a távol ködében a Csofronka egyedüli sziklája a középkor fantasztikus lovag várait juttatja eszembe. A Feketeréz, a Gyilkos
sziklái a likas a történelem évszámai közé be nem osztható a a föld történetét hirdető idők néma, de élő tanúi.
Az esti szellő, amely a fenyők örök zöld lombjait
megmozgatja hidegen reszket át az erdőn, a madarak a
szürkület közeledtére fáradtan hallatják éneküket, egyikmásik élesen füttyent bele a közelgő alkonyatba. A measzetávolban a kakák monoton zenéje hallszik a az erdők ácsa
— a fekete harakdiy — egy közeli asaraa tán harsogtatja
hangját Egy-egy eltévedt erdei azaloakának — korroeó —
hangja hallatsstk.
Csendbea, némán ülök agy hatalmaz ianyő lábénál,

Egy erdólyi föur följegyzései.
Rudnyinstky
S á n d o r biró
hagyatékából.
Komolyan megtörtént.
A caikazeredai laktanyába felakasztotta magát egy
honvéd. Történetesen Kemény Pál báró fedezte fel az öngyilkosságot a nyomban előrántván zsebkését, levágta sz
életunt kötelét Nagynehezen magához téritették a az ügy
feledésbe is ment már, mikor a következő hónap elsején,
fizetéskor, Kemény báró hadnagy járandóaágából levontak
hat fillért. A katona ugyanis a puakfctisztogató zsinórra kötötte tel magát a miután a hadnagy a zsinórt elvágta, a
kincstár megfizettette vele az árát.
*

Még a mult század nyolovanaa éveiben történt.
Lönhard erdélyi püspök meglátogatta az erdélyi római
katholikus státus gimnáziumát éa annak internátuaát. Az
internátus konyhája az ottlakó fiuk igényeit teljeaen kielégíthette, de a finom konyha togalmától elég távol állt azért.
Ebédre aznap — péntek lévén — rántott leves, babfőzelék és szegényvitéz (zsirban sült kelt tészta) volt.
A püspök bement az ebédlőbe is, hogy megnézze a
fiak ebédjét Az egyik felszolgáló fiu tálcán egy tányér
babfőzeléket vitt a pilspök elé, hogy győződjék maga ia
meg annak — minőségéről. A püspök kivett egy kanilheggyel a főzelékből, szájába vette s miután párszor nyelvehegyén megforgatta, nagy erőfeazitésael lenyelte. S akkor
elismerően szólalt meg:
— Kitűnő, fiam 1 Ezt igazan megehetitek I
*

A csiksomlyói bucsu alkalmából egy kia bicskázással
egybekötött verekedés fordult elő. Egy legényt alaposén
összeszurkáltak, bele ia halt.
Eskűdtszéki tárgyalás lett az ügyből. Tanú is volt
halomszámra, gyanusitott is volt, de tettes nem akadt. Az
elnök kihallgatta a tanukat egymásután. Mind vall: hogy
kik voltak ott, mikor történt, de mikor magára a tetre kerül a sor, egyhangúan ilyenformán vallanak :
—...azután, instállom, az Emre megszuródott...
— Jó jó, — mondja a biró egyik tanúnak — de ki
szúrta meg ?
— Hát, instállom, hogy éppeg ez az, hogy ezt nem
lehet esküvel vallani.
— Mit nem lehet?
— Hát azt, hogy kitől szűrődött meg?
— Miért nem lehet? Kinél volt a bicska?
— Instállom nem lehet, mert minden legénynél van
bicska...
Van, van, de kinek a kezében látott maga bicskát?
— Instállom, éu már mindenkinek láttam a kezében
b ; cskát.
— No látja I Hát mondja meg a nevét I
— Azt, instállom, nem mondhatom meg.
— Miért nem mondhatja meg?
— Mert nem tudom biztoaan, hogy akkor volt-e s
kezében bicBka ?
— De ha láttál
— Mit?
— Ej I Hát a bicskát I
— Azt láttam I
— No, ha látta, akkor ki szúrt vele ?
— Azt már nem tudom, instállom, mert én cssk
annyit láttnm, bogy az Emre megazuródott a elesett.
— Közel volt az Imréhez ?
— Instállom, az ember ilyenkor, mikor bicskát lát a
kézb-, hol közel van, hol messzibb, amint már célirányosabb,
meg instállom, a bicskázó legények ia szökdelnek erre-arra.
— De hol volt, mikor az Imre elesett I
— A földön.
— Ki volt a földön ?
— Az Emre, mikor elesett.
— Ne beszéljen bolondokat! Azt kérdeztem, bogy
maga hol volt, mikor az Imre eleaett ?
— Én, iuBtállom, hát csak ott.
— Hol „ott" ?
leszáll az erdőre a nagycsend s a magaa égbolton megjelennek a csillagszemek, számolgatom őket, de már nem lehet, oly gyorsan tűnnek elő. Elnémult minden, az erdő is,
a szivem is hallgat.
Anti társam nem volt annyira lebilincaelve a termé
Bzet nagy templomában a látottaktól, bejárta a területet,
ahol állítása szerint egy pár nappal ezelőtt azép kilátás volt
a dürgésre, de most semmi jel nincsen. Az est tolyaniáii
semmi beszállás nem volt észlelhető a igy a reggel lezajlandó dürgésre kemény reményünk volt.
Az erdőközött levő hóban nagy nehezen törtettünk
előre egyea helyeken nyakig aüpedve belé, egymást segítve
jutunk ki ax erdőből, igyekezve a bennünket szívesen látó
kaliba felé. Elaö dolog a tüz. Már ia lobog a bevilágítja
kinyitott ajtón éa a hasadékokon át a tájat. Nem kellelt
aok nógatás: A tüz mellett végig húzódó pricsen hátizsákomat párnának haaználva elalszom. Az éjazaka szép holdvilágos, a titkos caendesaég szent nagy birodalma néma.
Az elazunyadozó tüzet egy-egy értelmesebb iával foltölébresazük. Éjfél után 2 órakor már mindaketten talpon
vagyunk. A Nagy Gönoöl rumját egésa megfordítva a Zenitre
került a hűvös-hideg éjjben, mintha a hold ia fáznék siet
eltűnni a nyugati tájon.
Aa erdő néma, hallgat Füleink minden neszre figyelmesen hallgatnak. Egy elkéaett szalonka korrog az erdőn
á t Dürgéanek híre-helye sinosen. Bebarangoljuk aa egész
erdőt ; ahol a dürgéanek lennie kellett volna, de ugy látszik
befejeződött. A Csalhó-felől a hajnal pírja borítja az eget
a nem aokára a hóval takart osuoaok fénylenek a reggeli
nap sugaraiban. A nap emelkedik a a völgyek rejtett árnyéka
eltűnik s iámét aa erdők senéje tölti be aa éjsaaka elnémult
oaendjét
Gheorgheni, 1988 évi mfjua hó 6-fa.
C s á k i JClkály.
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— Ilit ott, hol a verekedés volt, de mér hogy hol,
azt eeküvel nem vállalhatom aehogysem.
— Elégi Most már azt mondja meg, hány lépéare
lehetett Imrétől, mikor lesznrták ?
— Azt már nem tudom pontosan, meg a lépések ia
ahány, annyifélék.
— Utoljája kérdezem: látta vagy nem látta, hogy ki
szúrta meg Imrét ?
— En csak annyit láttam, hogy megsznródott, de
liogy ki a miért, azt nem tudhatom áperté.
Ezzel a biró türelme ia elfogyván, a tannt elkergette.
Végül ia egy mézeskalácsos vallomása alapján három legény
maradt a pácban, de bogy ki adta a halálos Bzoráat, aoba
nem derült ki.
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—Gyilkosság Kásionban. Radu András kásaonimpéri legónyt folyó év május 28-án aa onaágut
melletti árokban meggyilkolva találták. A legényt eddig
ismeretben tetteaek egyetlen karabély lövéssel gyilkolták meg. A szerencsétlen végű Radu, Boldizsár Dénes
Impéri gazdánál sBolgált. Vasárnap délutántól a legény
Ivott és korcsmáról-korcsmára járt a kássonl késségekben. M\jus 23 án Jakabfalváról Impérre lgyekeaett
haza berúgott állapotban. Utköaben lőtték agyon. A
csendőrség bevezette a nyomozást. — Lapunk sártakor
a kászonl gyilkosság tettesét a csendőrség Bodé Dénes
öa elmulasstotta osztálysorsjegyet
16 esztendős impéri legény személyében letartóztatta éa
venni, siessen tehát most azonnal
átadta az ügyészségnek.
megvenni az önnek rezervált sae— A oslksaeredal róm. kath. egyháataná*
rencsés számú B o r e j e g y e t ,
oiot a püspöki hatóság állásában megerősítette és a
Caikvármegyének a mult század kilencvenes évéig nem
gondnoki állásra Cslbl Károly egyháztanácsost nehogy szerencséjét kipróbálhassa
volt vasútja, A székely körvasút 1898-ban épült ki, de
vezte kl.
SzerenoBés számok
csak Sepsiszentgyörgy — Madéfalva között.
— A gyergyóasentmlklósi vlasgálat CsikA megnyitás nagy ünnepségek közt történi.
osak alanti irodában
vármegye főispánja agyergyószenttnlklósl vároahásánál
Az elsó vonat a kereskedelmi miniszterrel éa kísérebevezetett vlzzgálat érdekében Kassay főjegyzőt és
szerezhetők I
tével minden állomáson megállt s mindenütt nagy szónokKalamár László pénztárnokot állásától Ideiglenesen
latokat tartottak. Egyik állomáson Bzintén fényes ünuepély
felfüggesztette. Egyben egy vezérfelügyelő delegálását
lolyt, ám az egyik jelen volt urnák feltűnt, hogy egy öreg
kérte a vlasgálat levezetésére. Május hó 29-re pedig
székely az állomás közvetlen közelében töldjén szorgalmakitűzte a tanács alakuló ülését.
Sorajegyek
ára
osztályonként:
san kapál s oda Bem néz az ünneplő Bokadalomra.
egéia
fél
negyed nyolcad
— Villámosapaa. Ferencz Károly csikmenaságl
Odamegy hozzá s megszólítja:
Lel: 1000,— 600.— 880.—
126,—
lakóst május 24 én délután mezei munkán a villám
— Mi az, öreg ? Hát maga meg sem nézi, hogy milyen
agyonsújtotta. Áronnal meghalt.
Aki a játékot a második osztálynál
nagyszerű dolog történik itt ? Egy szava sincs hozzá ? Meg— Pünkösdi oraaágosvásár Csíkszeredában.
kezdi
meg,
meg
kell
fizesse
az
első
nyílt az uj vasút, hozza a kulturát, a pénzt, a jólétet I
As állatvásár május hó 23. ós 24-én tartatott meg, a
osstály
árát
Is.
Vidékiek
portó
költIlit szól hozzá ?
következő eredménnyel: Felhajtatott ÖBszesen 888 drb
Felegyenesedik erre az öreg s kiveBzi szájából a pipá t:
ségért OBStályonklnt 10 lejt fizetnek.
ökör, 942 drb tehén, 100 drb borjú, 233 ló, 40 drb
— Szólok én uram 1 Hát hogyne szólnék 1 Azt monOsatalysorajáték oaiki intéaőaége:
csikó. Eladatott összesen 166 drb ökör, 154 drb tehén,
ilum, hogy de sokat is kitalálnak az olyan urak, akiknek
88 borjú, 15 ló, 2 csikó.
kevés a dolguk.
Első osstálju ökör párja
12000—14000 Lej
S azzal folytatta a kapálást.
II-od
„
.
.
10000—12000 „
*
III-ad
„
6 000-10.000 .
Az önkéntes iskolában télen nem fűtöttek túlságosan,
Első
osztályú
tehén
darabonklnt
6000—7.000 .
<1-. a főhadnagy-parancsnok azt tartotta, hogy a katona leII-od
„
„
„
4000-6000 .
g y e n edzett a nem engedte, hogy az önkéntesek köpenyegA femhaj és a femköröm.
III ad n
.
,
2.000-4000 „
iitu ü l j e n e k a t a n t e r e m b e n .
Ez a legújabb divat. Valahonnan Amerikából E BŐ osztályú ló nem volt felhajtva.
Egyik reggel a főhadnagy belép az önkéntes iskolába indították el. Bisonyára az zcéltröszt vezéreinek fejéII od
„
Igás ló párja. 10000—14000 .
s észreveszi, hogy M. Z. önkéntes (ma is szolgáló ezredes) ben született meg a gondolat, gondolja egy ártatlan
III-ad
.
. „ „
6.000—10.000 .
köpönyegben ül. Rászól:
munkanélküli, hogy Így 1B munkalehetőséget nyújtsaAa állatvásáron némi áremolkedéB volt észlelhető.
— M. Z. 1 Maga fázik?
nak maholnap uccára kerülő munkásaiknak és a nők
— Alássan jelentem fóhadnagy urnák, nem fázom!
divathóbortjában biava aa nj ötlettel helyreüssék klasé A klrakóváaár, mely május hó 26-án tartatott meg, a
— Hát akkor miért nem veti le a köpönyeget V
megcsapant profi téhos eseteiket. Talán arra IB gondol- mai viszonyokhoz képcBt elég forgalmas kínálatnak és
— Mert akkor fáznék, töhadnagy ur I
tak, hogy a női fémköröm divatba hozza fcrfltknál a keresletnek örvendett.
— A Xántue-kápoloal ünnepség jnllna bó 11-én vasárplébpofát, amely okvetlenül szükséges különösen a nap lesz.
későn hazajárogató háaas embereknek, hogy őnagysága közzétenni.Bészletes műsorát a jövó heti ezámnnkban lógjak
A májusi nyugdijak kifizetésének
fémkörmei ne okozhassanak nagyobb kárt a barátságos
— Beje- és kézimunka kiállítás a csíkszeredai róm.
sorrendje.
családi jeleneteknél. I>yen s hasonló gondolatok foglal- kath. fóglmnázlnm növendékeinek munkáiból Jnnlna hó 3-án
A cslkmegyel pénsűgylgaagatÓBág területén a koatathatják a munkára éhezett emberlBég egy részét, pOnkOad szombatján nyílik meg a fógtmnázlnm ipBletének
májusi nyugdijakat a következő sorrend sserlnt fizetik: a ha elmet meglátja. Pedig dehogy tartunk ott. Hisz az Somlyó-feléll oldalán. Vidéki tanítóink figyelmébe ajánljuk,
kapoBolatoaan a kiállítást megtekintsék.
Május 30 ós 31-én: Cdiksaereda, Zsögöd, Csik egéss csak a színre vonatkozik. Eddig volt vörös, hogy a—bneenval
A Baékelyeég májnál száma megjelent. A aalkaaentszőke, fekete stb. a hajvleélet. Most less fémszínű. A Imrel oi .BadOsMOrdóról,
sotnlyó, Csobotfalva, Csömörién, Taplocsa.
a kerondi MórlekOvéról, a eaékelyJunius l-óa: Szentkirály, Ssentsimon, Ciatószeg, piros körömből pedig lesz acélszürke. Arra ls kitalál- fSldl kesól fagyokra való azámltáaról, a székelyföldi hírlaptak valami fnatéket. A fámsalnt a körmöknek a manl irodalom klfejlödéaéril kapunk értéken adatokat benne. Nyíró
Verebes, Tusnád, Kozmás, Lázárfalva.
azékely operájának: Jalta szép leánynak wékelyJuaius 2-án: Ssentmárton, Csekefalva, Bánk- kürÖB láay fogja megadni, de ugyancsak ő fogja meg- KereazteB
udvarhelyl bemutatójáról kSz91 beszámolót. Hargita Onaegélyzó
iéivá, Szentgyörgy, Menaság, Mindként, Szentlélek. adni a keliő hegyességát ls a femkörmöknek, hogy takarék ás hitelszövetkezet megazervezéee általános érdeklóJunius 3-án: Kássonujfa'u, Kászoajakabfalva, leheBsan őket hasanálol, ha férjem uramnak elég plóh- désre tarthat számot. Székely szótár, Székelyiold kntatáaa a a
akaâlia apró olkk egészíti kl a gazdag tartalmat.
Káazonaltlz és Feltiz, Impér, Oyímesbükk, Qylmes- pofája lesa éjsaaka kóBÖa hazajönni. Igy aztán semmi rengeteg
a Székelyeidért eróteljea propuandát oainiló lapuinem váltoslk. A családi j ilenet ls meglesz, a haj is a Pártoljak
középlok és Gylmesfeltólok.
kat.
Megjelenik
Székelyndvarhelyen. Előfizetése 100 le) egy
A pinsügylgsa^atóság annyi hitelt kapott, amely- régi lesz, a köröm la, szop lassan pedig őnagysága ls évre. (Tanügyieknek, nyugdíjasoknak oeak 60 lej.)
régi
lesz.
DJ
azért
uraim,
jó
lesz
a
pofákra
vigyázni!
ből egyelőre csak a fenti községek nyugdíjasait fizet— A vármegyebői. Kelemen Ménes cslcsól
heti. Junius 3-ig azonban minden biaonnyal a hátralevő
UJ egyetemi magant»nár. A kultuszminisz- gazdától egyik napon BzálláBt kért ElekeB Qyörgy
nyugdíj ellátmány ls megérkezik a akkor jövő szá- ter dr.— tusnádi
thes Gyula vármegyei árvaszéki elnök- olábfalvl lakóé, régi ismerőse. Kelemenék székely
múikban közöljük a további kifizetések Borrendjét ls nek, a kihágás!É tanácB
bUnteló-blrájának a Pázmány vendégszeretettel fogadták. A vendég máBnap egy
A májusi nyugdijak fizetésével kapcsolatosan a Péter Tudomány Egyetem
Jog- ée államtudományi alkalmas pillanatban kifosztotta szállásadóját. A lakáspénzügyminisztérium 11.216—1933 sz. a. május 22-én karán egyetemi magántanárra történt képesítését jóvá- ból minden megmozdítható értéket ellopott.
módoBttő rendeletet adott kl, amely as össses polgári hagyólag tudomásul vette éa abban a minőségben
— As adóbehajtás vármegyeBserte kíméletlenül
es katonai, valamint a régi osztrák-magyar és bessza- megerősítette.
folyik, A népnek nincsen pénae, semmijét nem tudja
ráblal nyugdijasokat érinti. — Eaeknek a nyugdi
— Aa Iparengedélyt váltó kisiparos osak értékesíteni s Így az adólnkasssó óriás nehésségekkel
j lit ugy asámfejtlk, ahogy 1933 évi márclua hó 1-én 27 lej bolyegilleteket kell flsessen az iparenge- küzd.
volt. — A nyugdijak 2000 lejen alul érintetlen marad- délye után. A bélyegtörvény 4 lk § ának 26 ik pontja
— ÖJV. Kocsoju Györgynél és György nevű fiát'
nak, azon felüliekből 6'/e levonást essközölnek.
minden kétséget kizáróan, a legvilágosabban intéske- békásl lakosokat aa erdőőr feljelentette és 105 drb.
d k, bogy klBiparos csak 27 lej bélyegllletéket fliet a fenyő jogtalan levágásával vádolta. A helyi törvénykiváltandó Iparengedélyére. Kereskedők és nagyipa szék a napokban tárgyalta aa ügyet, amelynek során
Valati a X&Jaa.
rosoknál ez a t»xa 660 lej és egyes IparhatÓBágok kiderült, hogy ártatlan emberek meghurcolásáról van
— Papp Jánosné úrasszonynak mély tiszteiéitől. — eat ssedlk kls'parosoktól ls. Figyelmeztetünk minden BBÓ. öiv. KOCBOJU Györgynét és FIIT a törvényssék
Iparengedélyt váltó kisiparost, hogy ezen a elmen CBak felmentette, mlg a feljelentő erdőőrt megdorgálta.
Nincs többé drága arcú Uájus,
27 lejfizetésére köteles.
— Sáska Albert szentdomokosl és Gergely Lássló
gyermeksslvü, fehér délutánok,
A segesvári lQuságl dalosversenyt, melyre Jenófalvl gazdákat a törvéayssók tiltott pállnkaféséa
valaki mostohán lúgyet ssakasstott
glmnáslumunk növendékei ls benevestek és lázasan miatt 1—1 hónapi fogházra Ítélte.
B a bimbók már túipiros virágok.
kéaattlódnek, május 28-ról Junius 11-re halasztották.
— Vajdos György 22 éves békásl legényt lopáa
A nagysikerűnek Igérkeaő Ifjúsági dalosverseny elé miatt a törvényssék egy hónapi börtönre Ítélte.
Bájos mesék, kóbor legendák
érdeklődéssel nés egéu Erdély kösönBége.
— A Majdanek testvérek gylmeel üzletébe május
jaj, — már megfakult, késő regények;
— Hősök napja. A város tár sada1 ma, katonai, 23 án éjjel Ismeretlen tettesek betörtek és onnan
nincB többé dal, nincs többé semmi, semmi, —
polgári hatóságok és iskolák folyó évi május 25 én 10 ezer lej értékű árut elloptak.
a táj caak ekhót seng,... mlg elmegyek • . .
lmposáns keretek kösött ünnepelték a Hősök napját.
— Kássonl Brssébet caekefalvi lletőaégü 26 évea
Aa ünnepségeket a Hősök temetőjében, a szokásos leány Tusnádfttrdón a gazdájától 6000 lej pénat éa
Mlg ssárnyát bontja hófehéren
felemeló keretek kösött tartották meg. A temető ren- fehéraemüt lopott. A csendőrség letartóztatta.
lllatdúi akác, s a fenyvesekre
desése, a kegyeletnek és tlssteletnek külső megnyilat— A vármegyei áll. tanítók május 21-én tartották
könnyű szél szalad — egy pillanatra jó —
kosása dicséretet érdemel. A helybeli katonai hatósá- Gyergyóssentmlklóson nagygyűlésüket, amelyen megde fáj, óh ugy fáj a mindörökre.
gok Igasán példásan teljesitik kötelességüket s a jelent Petrescu bukaresti közoktatásügyi veaérfelDgyelO.
Htsök
temetője ma a városnak valóban legssebb, leg- Pora András kolossvári tanügyi felügyelő éa Chlrca
S az álmok ls gonossul vlssaa,
gondoaottabb helye.
tanfelügyelő,
vissza járnak, — hiába lent a rét,
— A oslksaeredal rdm. kath. fflglmnáainm— Vadászok ügyeimébe. Az Ontadatos éa lntellgens
hiába bontja OrBmre függönyét,
ban 1928 ban érettségizettek tlaéves érettségi talál- vadászaink a Székelyföld állatvilágának lamereUhei egy kla
kosójukat magállapodásuk sserlnt 1933 évi ju'ius 9 én jóakarattal értékéé adatokat szolgáltathatnak. Ujabban érdefcucsuwl kell már, int a Hargita . . .
volna a fajdkakas (havasi páva) Barnájában levd kavlaaok
tartják. Ezúton kérik ssétssóródott társaikat, hogy es kea
Oaaaegyüjtéee. Ep ngy minden emlős éa madár gyomortartalAs élet érett borral kínál,
alkalommal lehetőleg teljes számban Igyekessenek meg- mának a megflgyeléee a esetleg az OaaaegyttjMee. Megyoa
s könyörgón nés a régi, könnyes ssem;
jelenni és réssvételűket előzetesen jelessék Dr. Nagy fontos volna aa Igen ritka fekete gólya lakhelyének a pontos
adata, táplálkoeáia (féaike kOrtll a kSpetek aaazegyfljtéae,
— merre? merre? hát megtagadas? — sítéten András orvos, Mercurea-Ciuc — Csíkszereda címre.
agyaalntén a láng vagy gyöngybagolyé lel) Kér]Ok aa ada— ÁUáaok a pénsügylgaagatóságoknál. A tokat a Székelyaeg elmére beküldeni. Feltétlen fontos a Wvée
vár as uj Vámoe, aa lnduiáa.
Ideje a aa állat neve, épp agy a bekuldó, Illetve elejtáje
cslkmegyel valamint még vagy hat pénaűgylgaagatÓBág helye,
Nincs tSbbé gondtalan hajnal,
területén tlastvlselől és végrehajtói állások betöltésére aeve la.
valahol hideg karokkal várnak,
— Gyujtogató gyermek. Korodl Ádám tnanádl
pályásatot hirdetnek. As állások elnyerése Iránti kéréseket folyó évi jualns hé 6 lg kell benyújtani. Bővebb gaada 18 éves Béla navüfla, a Félknt nevő erdóréeaea
— valahogy búcsúzni kell, mlg indulok,
felvilágosítást nyújt a péastgylgasgatóság ssemélyl felgyújtóUa a Kérődi Lajos újtusaádl nada eastOBáfát,
a Május halkan, szomorún zokog...
A gyermek gyújtogató! a oaendtaég lefogta.
Torja, 1988 májas 1.
Hlr*» Bltmir. Ogyowálya.
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Állami osztálysorsjáték.

A mi késik
nem mulikl

IL osztály bnzása 1933 j u n i u s 7. é s 8 - á n !

Smilovits Márton, Mercurea-Ciuc.
KÜLÖNFÉLÉK.

C S I K 1

4-fk «Mai.
— Faliul tánoaan'ataágok útin nem kell aenellletéket flaitnl Faliul tánook alkalmával sokszor kellemetlenséget okoitak a hatóságok a mulatni vágyó ifjúságnak azzal,
hogy aenetlletéket követelt.k a táncokért. A belügyminiszter
moat rendelte eit a kérdési. Elrendelte, bogy a községekben
rendeiett tánomu'a sigok ntánnem kell ai úgynevezett zeneszerzői Illetéket Hz tnl. A rendeletre vonatkozol aga következőket hozzak olvasóink tudomására. A belügyminisztérium 4577.
A. pzAm alatt 1933 április hó 4-én kelt rendeletével megtiltotta,
hogy a falusi lijak által vasár- éa Ünnepnapokon rendezett
falusi táaook alkalmával, mikor az Ifjak es leányok az őseiktől OrflkOlt néptáncokat tánoo'ják és dalokat énekelnek, hogy
Ilyenkor zeoerzMiől Illetékeket szedheaaenek az erre Illetékes
ha'óságok. — A falusi mulatságokra fenti kedvezmény osak
aa esetben vonatkozik, ba ssabadhelyen rendezik és ekkor a
látváuyosságl adó fizetésére sem kötelesek. Ha azonban zárt
helyen rendezik, akkor a pénzügylgaigatóság a látványosságl
adót általányban sem engedélyezi, hanem Jegyek eladását
teszi kötelesévé. Kérjük a pénsögylgazgató urat aegltsen ezen
a helyzeten, különben a községi mulatságok megrendezése
körQl leküzdhetetlen nehézségek merülnek fel.
— Aa Erdélyi Ssemle uj saáma a következő tartalommal jelent meg. 9. Nagy László: Félrevert harangok. Walter
Gyula: A krltiki Jogáért. Dr. ülss Elek: Egyet;mea világnézet és kiaebbaégi sora. Dr. Mező Fereno: Magyai ok az
olimpiákon. Dr. Bartha Ignáo: Elnl akarunk. 11 éos László:
Rakonok. Ifj Kubán Endre: AmáUa, első szerelmem. (Elb.)
Zslgmoid László: t-'zoolállls szellem és jó Iskolás ifjúság.
Makksl Lásaló: Valaki meghalt. (Vers.) Blbó Lajos: Láz.
Makkot Sándor: „Lelkiség az Irodalomban" olmU előadás soroztta. Figyelő. Őyárfás Elemér nyilatkozata. Nagy Uária:
Magányos emberek. 6algo Olga: Vándordal Lakatos István:
Kodály Zoltán, a klasszikus magyar zene megteremtője. Egyesületi élet. Erdélyi közgazdaság. Szerkesztői üzenetek. Kap
ható mindenütt.
— Egy értékéé egybéal müklnoosel kevesebb van
Calkban. Püspfik urunk oaikl bérmantjával kapcsolatosan több
községben, akár szükséges volt, akár nem, újra festették a
templomokat, hogy miként azt a hozzáértők moudhatnák meg
de hogy a zsögödl tégl és szép szárnyas oltárt tönkretették
az által, hogy fihér olajestékkel éa bronzzal beplngá'ták azt
még a laikus ls látja. AZt kérdezzük as Illetékesektől, hogy
átfestés előtt megkérdeztek-e ţ alakit, aki hozzáértő s vájjon
lelkllsmeretfmdalás nélkül tették-e ezty Az a szárnyaB oltár,
amelyet eddig számtalan Idegen, külföldi Is megosodált nemosak a zsögödlek tulajdona, meit az a kathollkus ogybáznak
és székely egyetemességnek Is közklnoae. Vajion ki jogosult
ily esetben a .tetteseket" felelősségre vonni V Ilyen képrombolás a XX. százaiban vájjon még hol van megengelveV
— Felemelték a betegeegélysó járulékokat. A Bukarestben székelő Központi Társadalombiztosító Pénztár tervel
alapján a biztosításra kötelezettek táborát öt osztályba soroz*
ták és az egyes biztosítási osztáiyokbac a kövutkező heti
járulékok tizetését tették kötelezővé: I. osztály 6, 11. osztály
12, 111. osztály 22, ÍV. oeztály 30 V. osztály 36 lej. E járulekok felél a munkaadó, másik felél pedig az alkalmazott vagy
munkás fizjti. részben a biztosítási könyveo»kékre beragaeztandó nyngtabélyegek részben podlg a fizetési jegyzékekben
eszközölt készpénzlevonások utján. Es az 0% osztályban felsorolt járulékokon kívül a munkaadó még 2—2 lejt fizet hetinkint minden alkalmazottja utáu a tanonootthonok fenntartási
alapja javára. Eddig az I. osztályban 5 10 a II. osztályban
9 90 a 111. osztályban 1590, a IV. osztályban '2730 s az V-Den
29 70 lej volt a heti járnlék összege. Az emelés tehát körülbelül 20 százalékos minden osztályban. Az uj Járulékokat hetenként kell Űzetni. Minden megkezdett munkanap egész hétnek
számit, még az esetben Is. ba a mnnkás az egész hetei nem
dolgozta le azon a helyen, ahol megkezdte Ez a rendelkezés
különösen súlyosan érinti az ardőkltermeléanél és aa építkezéseknél dolgozó munkásokat, akik gyakran változt.tják munkahelyüket.
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engedhető meg, hogy a gyümölcsöt árusító üzletek és
bódék vasárnap 10 óra után Is nyitva tarthassanak.
— A kolozsvári olasz konzulátus értesítése ere
rlnt folyó évi aaeptnmber havában Bariban lesa megtartva a Nepytd k K letl Mutavásér; fjlvilágosltéssal
a Konzulátus szolgál.
— Vámvezórliazgütóség 42679. sa. rendeletével
közli, hogy a kü'földre kiránduló csoportnak tníj-l
aem külföldi valutát, nem lejt nem vihetnek magukkal
akár kolektiv, akár egyéni útlevéllel utaznak; »
42680 ss. rendaUt szerint pedig minden kii földre
ut«zó mex'irum 3000 lejt vihet magával, amiből c*ak
1000 lej lebet román bankjegv és 2000 lej efektiv
Idegen valuta, vagy ac egész 3000 le] efektiv Idegen
vauta.

Olcsó nyarat,!éuB a
ff Y Ó G Y -

FÉLIX

FÜRDŐBEN!

Biztos gyógyulás mindenféle reuiratikua bántalmak ellen!

Olczébb, Jobb, kényelmsssbb, mint bárhol.

Elsőrendű penzió: szoba, fürdés és
nagyszerű étkezés (diétikus ie).
Májua hónaoban naponként
ISO Lel
JODIUB hónapban naponként
180 Lel
Jullu*. anguettua hónapokban . . 310 Lel

SPORT.
A székelvudvarhelyi

náa

Gysrmsksk nyaralását teljen felslfisséggsl vállaljuk.
Román, német, francia felügyslsttol, ueruerD ellátással

mánkig teltedző foot ball

csapata, 1933 évi m^jm hi 28-án a Oik-izer-dM
Spirtegyqslllet cíapuáv.tl jttszlz, a hilyb-«U gyakorlótéri pályán. A mérkóiós kezdete délu'án 3 óra.

napi penzió = ÍOO L.
Különféle Bzórakoaások a vendégek részére:

K Ü K Ü L L Ő M E N T I BOR

TenDisz — Strandfürdő —Elsőrendű
Jazz-zene. — Minden
este táno.
4-5

litereoklnti ára házhoz
a legolcsóbb
Lej

Árverési hirdetmény.

Ciobo'eüi—Cxikcsobotlalva körhl'toko^Bápü I. (R
II. hitHrr-'Bzen le<ő vadászati joga 1933 évi jtiDiua
ho 11 en d a 2 órakor fog a knaségházánál nyilvános ArvHp'iea haBzonbérbe adatni.

A „ZÖLPFÁNÁL" CSÍKSZEREDÁBAN.

Kr.iáltásl ár az ÖBBZes területekre 3000 L^i.
C onotenl, 1933 évi május bó 22- 'n.

v Fürdőző vendégek figyelmébe!!!

kötb. elnök.

Osikmegyében, Gyimesközéplok feny veseiközött
1033 évi juniuB hó 11-én
•+- NYÍLIK MEG A

l

IrnHának

altalmüH, központi fukvéi-U s z o b i ,
«lö«oba b. járattal k i a d ó . - C:m a
kiedólivutR'ban.

No 310 -1933.

SÖTÉTPATAK-GYÓ6YPÜRDŐ,

Hirdetmény.
C c^u ("'slkc^'c?') község elő'járósága ludom'ísra
ho'zi, hogv a lözség tulajdonát képező vadsszati
jogot 19N3 evl janius hó 10-én d e 10 órakor
n kneRévhizánál megtartandó méfcd k nylIvároB árverécen 5 évre haHsonb^rbe fogja Rdnl.
Kikiáltói ár 2000 L >1
A feltételek BZ előljáróeignál megtekinthetők.
C c u, la 22 M*<u 1933

melynek osod&li.tos gyógyhatása
a környékbe'! lekósok eiőit rmberemlékeret óta ismeret'« volt; a legújabban tudományos alapon meg
ejtett vlzegálat pztrlnt a víz eztn
luUjdonBágát szerencsÓB vegyi
összetételeknek (kén, litbium,

As elölláróaág.

vas, magnézium, stb.) és rádióaktivitásának
köszönheti.

— A gyógysze tárakra la köteleaő a déli eáróra. A
hivatalos lap m á j U B hó II. számában magjelent az egészségügyi miniszter rendelete, amely a gyógyszertárak működését,
szervezetét és ellenőrzését résnetesen szabályozza. A rendelet
egységesen szabály zza a záróra kérJését ls. E szerint a
gyógyszertárak reggel fl órakor ryltnak, este 8 órakor aárnak,
dili 1—3 óra közOtt pedig osnpán az ügyeletes gyógyszertárak
tarthatók nyitva, A rendelet pontosan előírja azt is, milyen
könyvek vezetésére vannak a gyógyszertárak köteltzve. A hivatalos lapnak ugyanez a Bzáma tartalmazza az nj gyógyszertári tarifát IB.

Raketfek és tenniszlapdák

S'.ámtelan betegségeknél, ugymln*:

nagy választékban kaphatók a

rheums, érelmeszesedés, vese-,
máj-, hólypg , gyomorbaj. szem
fájás, nói betegség stb. bevált

Vákár üzletben Csíkszereda.
"CXg^arLott liU.roz;áust l s

Ezek után vize a v i l á g h í r ű kUlfildl fürdőkkel egy sorba állítható.
T-tljisen porment< a I
Enyhe éihsjlBl I
Elsőrendű pem 'ol
Szolid árak I
T i s z t a B'obák igen előnyös árak m llett.
Meleg kádfütdő
L«j 20 —
HldegfUrdő .
Lej 6 —
Vasúti állomás:
A gílacz—m>déf*lvl (Petru Raret) fő-onalon,
Qylmesböz'p'ok (Lunca de-mljloc) és Qylmrsfdlsólok (Píltlnl?) Allomáf,o'< löztl T a r c a u
nevezeiü megálló, mintegy 16—20 perc gyalogjárásnyira a fürdőtől, minden vonathoz kocsljárat
Levélbeli merkererésekre készséggé' szo'gál bővebb felvilágosítással

A marosvásárhelyi kereskedelmi és
iparkamara közleményei.

A pánsügyminipzteríumnak a Monitorul Oficial
folyó évi május 2 ikl 99 számában megjelent rendelete értelmében a Mihály 20 lejesek állami sdóbau
fliötbetók és azt kötelesek az adóhivatalok és a
pénzügyigazgatóság pénztára elfogadni.
— A romániai csizma ÓB bőrkésziiők egyesülete
nek klálliiása Bukarestben, a Károly parkban, 1933
évi Bzeptember 10-től október 10-ig fog tartani.
— Sjaloulkiból .Firma Vitai Cohen' JSSftköttetéseket keres romácial kereskedői kel, kész féifl és
rubák elad&39 végett.
— A várnvezárlgazgatóség 62236—1933 szárru
körrendelete értelmében tudomására hoziuk ss érdekelteknek, hogy ezután a külföldre utazóknak a vámhatároknál n szőrméik és szőrmeárulk p'ombával megjelöltetnek és a vlssaajövetelnél c*ak aa Ilyen plombá
val ellátott szőrmék eegedtetnek be vámmentesen az
országba.
— Az egyiptomi fékeaanl Bukarestben, kösll, hogy Egy
az egyiptomi kösegésaaégigyi mlnlazteiiom folyé évi
juoim hó 10 éu Cairobsn árlejtést urt es Intézmény
részére szükségez üveg butéllák, dealssonok és egyéb
üveganyag, valamint junius 6-én posstérahák, törülközők éa gyapjutakarók. stb. stb. Bsállltására. Érdeklődők 85 lej. Illetve 120 U j beküldése ellenében megkaphatják a szál llásl feltételek 11 példányát f mlltett
Koozulátusnál.
Ugyancsak előbbi lonsul közi', bogy a .Tanslm"
kerület részére ssükséges 4100 tonna asfalt, árlejtés
junlus hó 16-én, feltételek kaphatók díjmentesen a
Konzulátuson.
¥
— Kereskedők és iparosok ügyeimébe. A ke-j*
reskedelemügyi minisztérium 28766—1938. ssámu érte- V sítése szerint az alkalmazottak as eatl üsleti sáréra
után nem tarthatók vissza foglalkoztatásra esőn a
elmen, hogy árn-leltárosás folyik, mert cs a munkaI
sataetl törvény resdelkeséselbe ütközik; valamint
28808-1983. aa. érteaitée saerlat a most hlvatkoaott

A FÜRDŐKEZELŐSÉG
Ljsca-dí-mijloc (Qtimesközép'ol;
judoul C uc.

Cslszer József,

1-8

Egy üzlethelyiség kiadó
Albert tanár házában.

^ Közönség figyelmébe I a
28 évig voltam a csíkszeredai
.QANZ"-villamossági cég

FÖSZERELŐJE,
hú és tusgó szolgálataimért leépítettek s most C-ilkBaeredában

I

epületetes belsőség, mely áll 1 Üzlethelyiség,
8 szoba, konyha, kamra és pltce továbbá sz
udvarban 1 Szoba s konyhából álló lakás eladó.
Csíkszereda, Bul. R-g. Ferdinánd 48. sz.

önállósítottam magam. •
Elvállaló': minden e szakmába vágó
elektromos munkákat, u. m.:

M0PERN LAKBERENPEZÉSEKET
oseogflket, erőátviteli szereleseket a legjutányosabb árak mellett.
Az általam végeztetett munkálatokért szavatosságot vállalok.
Hzlves pártfogást kér:

Paulovits Antal villanyszerelő,
8-1H

G l m n a a l u m u o o a 108. aaam.
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8

Mtevény lft fl. 1. bskssáéséba ütkOalk éa Igy aem w

^

tta n a p o n k é n t nj f o r m á k o l o s ó
árban, B M f f t s l E l x i . t b . a t 0 k

VBNCZBLTANÁRNÉNÁL

Ugyanott késalllnek mindennemű női kalapok elsórendO
anyag hoaaaadásával. Kataaak
MaMűtáaa a legrövidebb Idő alatt,
OaUtaaereda, I. O. Bratiann (Qlmn*alnm)-nooa 111. an., a SArháa kdnelébea
Vékát b,

U
Q

X

*

PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE.
S u b a e m a a t n l P o r t t r e l p r i n a r a i e t a p n b ' l e t , c& tu baza
dec Í z l e n e N r . G. 1 0 0 8 - 1B33 a j u d e c ă t o r i e i l i i z á d m l l e r c u r r a Cluo tn favornl r e c l a m a n t u l u i 8 t u W B u d o l f d i n T o l g h e « repr.
p . p r i n a d v o o a t n l D. O h O e r b u d i n M e r o u r e a - C l u o o o n t r a
u r m Sri t u l u l — G h o r g h e n i p e n t r u lnsaaaaraa e r e a n ţ e l de 5456
L e l - - banl o a n i t a l d o b â n d ă d e 9«/. s o o o t l t e d a l a — p r e c u m •>
000 Lel — b a n l e h e l t u e l l a t a b l l l t e ş l ano. ae flxaaaá t e r m e n de
Ueltatle p e z l u a de 2 I n n l e 1033 orale 4 p. m . Ja faţa locului
i n u b e o ' g h e n ) unde ae vor vlade prin l l a l t a t l n n e p a b l l c k Judiciare o b l e o t e l e seahaatrate I n valóan áe M8&Ű laL I n oaz de
nevoie | t s n b p r e f u l da aattman.

Ohaorghaal, la 10 Maiu 1033.

Portául i (sa) CTEV1BOVSCHL

