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Pünkösd napján 
lilz-s nyelvek alakjában Beállt a Sientlélek ae utolsó 
vac-ora termében össsegyült hívekre. Baáshussaa vol-
tak a bo'dog sserencséaek, akik elósaór réasesültek e 
nagy jótéteményben. Mindegyik lelke betelt a Szent-
sekkel. Ei égi tűi elméjüket megnyitotta, hogy tisz-
lán láthatták: ml aa lg&caág a aat bátran követhették 
IB; feltárta  a szivüket, hogy egymásban: pogány ban, 
síidóbeo ls Iiten teremtményét látták; lelküket meg-
f>gta,  hogy mindenkiben köaöe tánra lamertek, kl e 
fölét  éleiben baaa késslll: a mennyel ml Atyánkhoi 

E napoa Kriaatna gondolata teetet éltéit, meg-
valósult: a szabadság, egyealóeég, testvériség saent 
elméje elindult a világba bódító útjára s megterem-
tette az óskeresstények esent kommunizmusát. 

Egy ssiv ée egy lélek voltak a hívek s egyek 
valáoak aa Imádságban és a kenyérssegésben (ssent-
á dozásbeo). A pünkösdkor nyert égi tttset égi kenyér-
rel Bzitották-táplálták. 

Lassankint több szívvé, több lélekké ssakadostak 
a* emberek; ahány fej,  annyi vélemény alakul ki, a 
közös akarat megosslolt, egyek msrsdtak a földi  ke-
nyérszogésben, jtformán  csak erre ssorltkostsk, de 
ezt lázasan követelték, véresen kierőszakolták, as égi 
kenyérre nem is gondoltak, egéssen elfeledték,  Sjknkon 
az imádság végleg elmaradt, legfeljebb  durva károm-
kodássá fagyott. 

Az egy akol B egy pásztorból több, sok akol és 
pásztor lett 

Vájjon miért történt mindez: ml vo'.t ennek 
az oka? 

Nem kellett aa égi ú*, földi  úihözfolyamodlak, 
B.rtctle szemüket a villanyfény  s e óvették a faggyú-
gúnyákat A hirtelen fény-leépítésben  vaksi lelt BB 
ember, nem látott az orrán tul, csak a maga bajávsl-
sordával lett elfoglalva,  éazre BO vette, hogy kívüle 
más Irt élni sseretne és akar. A szent önzetlenséget a 
HAC-O egnlsmo váltotta fel,  tudjuk, hagy es a keresztény 
pogányság termelte kl a modera bálványok sokszínű 
változatát. 

Concordia res parvae creiennt, discordia m*xlmae 
dilabuntur. Egyetértés a kis dolgokat növeli, a ssét-
butáa a legnagyobbakat la tönkre tessi. 

Azért vo t akkor béka, megelégedés, boldogság, 
ezért van manapság nyomorú <ág, sugolódá:, boldog-
tülsnság. 

Prometheus titán ls a római hitrege sseriet a 
mennyei tttsbelyről egy salkrát lopott aa emberiség 
szVnáre, m»'t m-gaajnálta, hogy a föld  a ssomoru 
lakhelyűk. É(i túiael aaerette vo'aa meleggé, kelle 
m ssé, világossá tenni aa életüket. 

Miodto Pdnköad évforduó  a Bientlélek járáaának 
ai ideje. Mirt a Sseatlélek most is működik, égi iú»t 
bocsájt a lelkekbe, hogy tőle aa életek szépüljenek, 

pűljenek, nemesbűjenek: egy islv- egy lélakra han-
golódjanak, hogy aa egyetértés érvényesüljön minden 
vonalon. 

Fdld hatalmasai, kik as emberi élet sorsát lutó-
sitek, lássáoi be, hogy aféldi  tüietek csődöt mondott, 
azért leti a siralom völgye kietlen és tar, mist a 
teremtés napjaiban. Engedjétek aa égi tétnek Is, közö-

i mondjuk, legyünk egyek as Imádságban: 
Teremtő Lélek, ssállj ml reánk, 
Világosíts meg égi láng! 
Jöjj el Szentlélek Isteni 

P. Rithy Apollioár. 

Jogbizonytalansások a közbirtokossá-
gok ügy- és vagyonkeselésének ellen-

őrzése tekintetében. 
A szövetkesetekról szóló térvény 160. saakasaá-

nak módosításával, amint arról már meg is smlskea-
tünk, s közbirtokossági vsgyonok fölött  az eilenórsésl 
és felügyeleti  jogot, mely eddig a Népbankok központi 
péastára hatáskörébe tartosotl, a Namssti Bsövstksseti 
Hivatal gyakorolja. — Mlndesen törvényes intézkedés 
dacára ma is olyan jogblsonytalanság uralkodik a blr-
lokközösségek Ugy- es vagjojkeseléséoek ellenőrlése 
tekintetében, hogy a Magyar Párt ssűkségssnsk látta 
beadvánnyal foidulnl  a fóídmlvelósügyl  mlnlstermmhoz 
egységes állásfoglalás  ss Inttskedés megtétele vsgett 

A memorandumot Dr. Pál Gábor képviselő és 
Dr. Gyárfás  Elemér szenátor keultstts el és terjess-
tette elő, A memorandum annyi közérdekű tudnivalói 
tár fel  a kösblrtokosságok résssre, hogy jónak látjuk 
abból a legfontosabb  résssket leközölni. 

As erdőtörvény 62. paragrafusa  sserlnt — mondja 
a memorandum — a kösblrtokosságok Igasgatóságának 
eljárása, törvényes köteissettaegelk teljesltessnek égess 
módja felett  a „Népbankok központi péastára' gyakorol 
e!l»aórsést és felügyeleti  jogt. Kiküldöttje utján rétat 
vehet a közgyűléseken és esen ellenóraéal Joga függet-
lenül Illeti meg aaon jogoktél, melyeket a törvény * 
földmivelésűgyl  mlnlaaterium erdéazeti közegeinek bia-
tosll aa erdők keaaléaéiiek felügyeletére  neave. 

A aaövetkeaetekrél aaéló térvény 160. cikke aa 
erdőtörvény elébb említett readeikeaéaet megváltoz-
tatva, a «Népbankok központi péoaiára"-nak ellenőr-
eéel es felügyeleti  jogát aa .Oficiul  National al Coope-
raţiei Ronaoe'-re, magyarul a Nemaetl Szövetkezeti 
Hivatalra robáata át. Baen most hatályban Ibvő törvény 
ertelmében a köabirtokoeeégok vagjonkeseléséaek 
elleaéraéae tehát egyedül ée klaárélag eaen hivatal 
hatáskörébe tartoaik. 

Mégis aa Inspectoratul Gen. Adm. Reg., Cmj, 
1931 évi 1988. saámu rendelével a köablrtokoieágok 
vegyoekeselésének felügyeletére  utasította a fóaaolga-

blrákat, kiknek törvény sssrlnt a kösblrtokosságokra 
vonatkozóan Bemmifele  jogkörük nincsen. 

As erdőtörvény 62. szakasza értelmében a kis-
birtokosok erdejének Usemben tartási módja felett  aa 
ellenőraéBt a földmivelésűgyl  minisztérium gyakorolja 
erdéazeti közegei utjáa éa megtehet minden olyan 
inteakedéat, melyek as erdéssetl űaemterv megtartáaa 
erdekeben aaükaégeaek. Nyilvánvaló, hogy ea a jogkör 
csupán aa erdólgaagatás körébe eső ügyekre terjedhet 
kl, tehát aa erdők határainak a megállapltáaára, a 
technikai munkálatok elvégaasére, aa erdósitéeek éa aa 
űaemterv megtartásának felügyeletére,  erdóeladáal árak 
becBlés niján való meghetárosáaára ée aa erdőőri 
ssemélyaet ellenőiaéeére, agyaséval csak arra, amit aa 
erdőtörvény I., II. fejezete  hatáskörükbe utal, amelyek-
ben aaó sincs arról, hogy as erdéssetl kösegek a köa-
birtokosBágok vagyonkezelésébe belossélhetnának. Aa 
erdógondnokság képviselője csak aaokon a köablrto-
kossagl köagyüléaeken vehet résst, amslysksn erdőkre 
vonatkozó ügyeket tárgyalnak és aa évi költségvetés 
Jóváhagyása csak abboi a ssempontból Illeti msg, hogy 
abba as erdők admlnlsstrációjávsl, őrsésével és az 
erdősítéssel felmerülő  és törvénysserfi  kiadások fel-
vétessenek. 

A járási erdógondnokságok a térvény eaen ren-
delkezésére való tekintet nélkül as erdéigasgatáa kö-
rébe eaó teendőkön kivül olyan lntéskedéssket ls 
toBsnek, melyek a közbirtokosságok tulajdonjogát 
súlyosan sértik. Aa erdők keseléBét nem érintő tárgy-
sorozat megvitatásában ls résstvessnek, javaslatokat 
es tiltakozásokat terjesstrnok elő. A közbirtokosságok 
költségvetéséből pedig teljesen jogtalanul moguavasott 
tételeset törölnek, kényük kedvük sssrlnt fslsmslnek. 
Felülvizsgálják a számadásokat, jóllehet csak a kőte-
lező erdéBsetl kiadások céljaira felvett  Busegsl ren-
deltetésszerű felhassnálaiát  órishetlk ellen. 

As erdógondnokságok nem tehetnek readelkeaé-
Beket a közbirtokosságok admlniastrádójára, könyv-
vezetésére, Bib., mert ea a jogkör a Nemaetl Saövet-
keseti Hivatal hatáskörébe tartoaik. Mégia acatkaaaat-
mártonl erdógondnokság 1931 évi angnsatna kó 1-éa 
968. szám alatt a körzetéhez tartoaó kiabirlokesaá-
gosoak meghagyta, hogy 11-féle  reglaatert veaeaaeoak, 
iktató köayvekról, postakönyvekről, bevételektől, ki-
adásokról, leltárakról, ayllvántartásekról, kftagylláaek-
ról és Igasgetóségl üléeekrél vegyis mlad olyan ügyekre 
néave, melyeknek felügyeletét  aa erdőtörvény 52, 
Illetve a ueóvetkeaetekról ssélé törvény 16a dkke a 
Nemaetl SaOvetkesetl Hivatal hatáskörébe utalta. 

A csiksaeatmártool erdógosdnokság említett i 
delkesése ast ls tartalmasaa, nogy e 11 regtsater < 
klaárélag aa állam nyelvén vesethetó. Tehát 
erdógondcok olyan kérdéebe való Intéakedésra is fel-
jogoeltettnak érái magát, melynek aaabályeaáaára caak 
a törvényhoaás lehet Uletékee. A kösblrtokesség külüst-
ben nem egyéb, mint törvény által vagyonköaöeaégre 
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Az isteni üdvözítő beezédeiben van egy megkapó 

icsilnt, mely a hajadonokra vet világot. Fényt vagy árnyé-
kul. Tíz szűzről ezól, kik éjjel várták a vőlegényt. Ébren 
k«IMt azért lenniük égő lámpáéaal a kézben, hogy ha meg 
érkezik a jegyes, azonnal iodulbeeeeoak. A tiz közül eaak 
Üt Volt élelrnee, hozott magával elég olajat a ébren viiraaz-
tott. Virrasztott a szemük, virrasztott a szivilk, igazi menj-
»M*unyi szerelem éltette őket. Epedve lesték az ajtónyitást. 
A másik öt élhetetlen volt, eezteleaUl gondolkodott. Nem 
voltak okosak. Nem néztek előre, nem goodoskodtak tartalék-
"'ajrúl. Azt vélték, a jegyea mindjárt betoppan. Pedig ö 
"okáig váratott magára. Szerelmüket próbára tette. Olajuk 
el'ogyott, álmosok ia voltak. Féltok azonban, hogy hoppon 
>oaradnak. Kezdtek köloeőnt kunyerálni. Aa okoeak az 
wuaokhoz ntazitották. El ie mentek olajat vásárolni. Mig 
l»vul voltak, jött a jegyes a az okosak vele mentek. Az 
«íztelenek siettek utánuk, de zárt ajtókra találtak. Zörget-
ek, da váluznl aat a lesújtó feleletet  nyerték: Nem iamar-
'eb- A vőlegény kikosarazU őket. 

1-z a parabola-beazéd jnt eszembe, ha a mostani 
leáoyokat veszem szemügyre, lelkileg tanulmányozom őket. 
Mo.it ia az a két csoport feltalálható:  okosok és balgák, 
élelmesek éa élhetetlenek. Nézzük osak a viselkedésüket, 
vizsgáljuk megjelenésükst az emberek előtt. 

A leányok aagyréazének lelkét sttrtt ködként ssállU 
""g a feltűnési  vágy, a hiúság. Érvényesülni akar, láttatni 
Miajtja magát, szeremé, ha mindenki Egyelem re méltatná 
Vegyik éazre — ea egyedüli kívánsága, álmainak netováblja. 
E«t kralja el ruházata. Keresi mindenkinek a tataaéaét a 
elvárja, hogy ezt ezemtől-isembc megmondják neki. Elvárja, 

(Mtlegee jó talajdoaségait dioaérjék. Mennyire aértve 
*rzi magát, ha semmin aem méltatják, akkor tönkn van 
"ve tz sgéaa napja, aa tmbarek hálátlanok, aaivtslaask stb, 

Meg ven miadjárt a sok szebbnél szebb jelző reájuk. Túl-
érzékenyek mindenkivel szemben, ellenben megkövetelik, 
hogy tőlük senki ee vegyen zokon eemmit, e tekintetben 
ők roppant érzéketlenek. 

Igaz, ha a kertben felüti  fejét  a gyom a azt nem 
irtjuk ki, terjedni kezd. Ugy itt ie. A női léleknek egy 
vadvirága a másikat lakaaztja. A hiúság ie megtenni a 
maga gyUmölesét Azoknak a leányoknak a lelkébe, kik rém 
aokat adnak magukra, leaeanktat belopédzik az irigység ée 
féltékenység.  Irigykednek másokra, ha azok netán jobbak 
náluk, féltékenyek  önmagokra. Ez a bttezke ée kevély rá-
tartiság sokszor hosszantartó haragnak • bosszúnak veti 
meg az ágyát Hányszor lehet hallani vagy olvasni, hogy 
egy-egy üstökös beleütközött egy álló fényes  oaillagba, 
ennek a fényét  akarta elnyelni, mintha neai szívlelte volna, 
hogy angaraket áraszt ezét mint ö. Még est ie meglehetne 
boeaájtani, ha komolyabb következményei aem lennének. 
Könnyen befészkeli  magát ez ilyen ezivbe a kacérság 
ördöge. Sokszor az illem rovására olyat mond, tesz, ami a 
jó és azép izléeeel ellenkezik. A szemérem ie pirulhat éa 
szégyenkezhet ilyenkor. Viselkedése ia fnresa.  Merész éa 
bátor, könnyelműen aaórakoaik a társaságban a tnlnagy 
szabadságot enged meg magának. 

Sok tekintetben férfl  vonáaokat sajátít el, igy női 
gyöngédsége és lelki finomsága  vessit erejéből. Aflektálá-
sával és kokettségével kiállhatatlanná tessi személyét és 
megjelenését. Az ily nő tnlhiszékeny, minden szóra felül, 
a bókokat készpénznek vsszL Nehéz kijönni ilyen termé-
szettel. Legnagyobb a oszlódéit, mikor l^jön, hogy a fény 
osalóka szín a öt osak ugratták. Egy-egy kiábrándulás 
testi ée lelki összeroppanáaaal végaődhstik. Esek a szimp-
tomák észlelhetők a mai modem nők világában. 

Nemde ezek as oktalan aaüaekre amlékeatetnek ? Az 
Aa olaj iogy, lelki jóságok lepattogzik, ninoa pótlás-javítás, 
mindinkább lekopik rólnk a nőiesség bfja  éa varázsa, a 
méos kialszik, elveazitik gyöngédségüket és termésaeteasé-
gttket Jő a vőlegény, nea is nés rtyuk, kivetkőztek női 

mi voltukból, túladtak lelki jóságukon, az okosok aem fogad-
ják be társaságukba, mert félnek,  ha fényt  kérnek tőlük, 
elhomályosítják őket, megváltoznak környezetükben, valami 
por hull, tapad ezektől rájuk, ők igen boldogtalanok éa 
ezerenceétlenek azegény esztelenek.... 

Elszorul a szivem, ha látom, hogy mint veri fel  a 
gyom a virágos kerteket e nem történik iotézkedée a tisz-
togatásra. Fáj a lelkem, ha nézem, mint borul el a női 
lélek ege s nincs kilátás a kideriiléere. As eszménykép 
elsötétül a egyre süllyed, aláazáll magas piedesztáljáról, a 
lassankint egészen eltűnik. Sérti a ezemet a korom éjsseka, 
bántja a lelket a lekete szín. A sötétben kitágul a ese-
tnünk, az eazménytelenségben tétovázva tekint szét lelkünk. 
Jél esik a messzeségben egy fénylő  pontot éezrevenai, min 
kigyttl a lelkünk, felragyog  a ezemünk. 

Női világunk egére a komor éj ülne, ha nem látnóak 
itt-ott egy egy aprő fénylő  pontot, ha nem tapasztalnék, 
hogy a virágos kertben rózsa ée liliom-ie terem, a balgák 
mellett találunk okosakat ie. 

Egy ilyen kis hóvirág volt Hollóey Kornélia ia. El-
vonuló bájos igénytelensége mellett kellemes, varázsos, 
balzaamos illatot árasztott azét Egyezerüség jellemezte őt. 
Egyszerű volt a ruhája de ialéaee ée tiezta; egyezett volt 
beszéde, de igaz éa helyes; egyizerü a gondolkodása, de 
jó és rendea. Szerénység volt a fő  jellemvonása. Nem kenete 
az általános tetszést és ieltünéat; fi  nem feltűnni,  de ki-
tűnni akart. Jól tudta, hogy a feltűnés  aa egy mozgó osillag, 
ma ván s holnap letűnik; a nőiességben a kitttaéa álló 
osillag, mindig fénylik  és világit Szelíd is volt Nyájassá-
gá al leereszkedett a kisebbekhez, izeretatéval, felemelke-
dett a nagyobbakhoz. Alaptónnsa a komolya ág vnlt Kartlte 
a léha társaságot, nem állhatta a hinaégot Tudatában voH 
annak, hogy az igazi érték nem a külsőségben, '•"UTI a 
lélek harmonikus világában található fel.  Amit piaara via» 
nek nagy zajjal, aa eaak talmiérték, aillay portéka. N«a> 
sértődött mag könnyen i hamar megboeséjtott; asm tMs, 
hogy mást bántsanak akár aaóval ia. M asivs volt: sai 
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köteleseit társulás a a kösblrtokosoknak aa erdőkre 
vonatkozóan. Tehát magántulajdonokat foglal  össse. 
Aa 1919 évi december 9-lkl páriái nemietkSal sseraő-
dia biztosította a kisebbségeknek ason jogot, hogy 
nyelvüket a magánéletben, Igy tehát a gasdasági éa 
Balett életben éa ügyekben Biabadon baaanálhaaaák. 
Ast la kimondotta, hogy semmiféle  törvény, rendelet 
vagy Intézkedés nem állhat ellentétben eaen nemset-
kősl ssersódóssel. A cslkssentmártonl erdőgondnok 
rendelete tehát olyan jogot érint, melynek korlátosá-
aára még aa állam törvénye sem tartalmazhat hatályos 
rendelkezéseket. 

As erdőtörvény 29, 43, 46, 46, 47. és 69. cikkel 
azon jogkört szabályozzák, mely a közbirtokosságokra 
vonatkozóan a járáablrákat illetné meg. Ezen rendel-
kezések Bzerint a járásblró elnököl a közgyűléseken, 
határoz a felebbezéssel  megtámadott közgyűlési hatá-
rozatok felett  azon szempontból, bogy azok a törvény 
vagy alapszabályok rendelkezéseinek megfelelnek  e, 
továbbá batáron az Igazgatók elmozdítása felett,  aa 
aa elmozdítottak helyébe ujakat nevezhet kl, a kine-
vezett Igazgatók némely határozatához jóváhagyást ad; 
megtekinti az igazgatók jegyzőkönyveit, ítél a vétségek 
és kihágások ügyében, valamint a kártérítési igények 
felett 

A járásblrák esen törvényes hatáskört túllépve 
olyan intéskedéseket Is foganatosítanak,  melyekhez a 
törvény jogot nem ad. Pl. vagyonkezeléseket, szám-
adásokat és számadási okmányokat vizsgálnak felül.  A 
járásblrák az erdőtörvény ben részükre fenntartott  Jog-
körben is sokszor a törvény világos rendelkezése! 
ellenére járnak el. Az erdőtörvény 46. cikke ugyanis 
azt rendeli, hogy az Igazgatók elmozdítása felett  a 
járásblró csak azoknak meghallgatásával határozhat. 
B rendelkezés ellenére számos közblrtokosságcál az 
Igazgatóságot a járásblrák as ellenük beadott panasz 
alapján meghallgatásuk nélkül mozdították el, ami arra 
vezetett, hogy megnövelte az alaptalan panaszok szá-
mát és as ezzel járó bosszúálló ellenségeskedést. 
Számos esetben a járásblrák az őket megillető kine-
vezési jog alapján a feljelentőket  nevezték kl a köz 
birtok oaság ideiglenes Igazgatóivá, akik a közbirtokos-
ságnak helyrehozhatatlan károkat okoztak. 

Különben a mult év április hó 7-én beado't B 
fentlekben  ismertetett memorandumra válasz csak egy 
év múlva, május hó 30-án érkezett. — Vo'cu Nltepcu 
miniszter válasza azonban nem Blmltja el a hatásköri 
összeütközéseket, tehát a közbirtokosságoknak maguk 
nak kell érvényt szereznlök a fennálló  törvényes ren-
delkeséseknek, vlsszsutasltva minden Illetéktelen be-
avatkozást, addig ls, mlg a Magyar Párt a Nemz«tl 
Szövetkezeti Hivatal és a közbirtokosságok között léte-
Bltenl kért átmeneti szervet a minlBztérlum engedélyezi. 
Erre a legalkalmasabb a kőtelező szindikátus megala-
kításának elrendelése volna. 

Dr. Gyárfás  Elemér beszéde 
az adósságrendezésekről szóló törvény-
hez a szenátus 1033 április 12 iki ülésén. 

(Folyt, és vége.) 
Szenátor urak, bogy világosan lássák önök eit a 

nagy egyenlőtlenséget, engedjék meg, hogy ezt Önök-
nek egyetlen példán, a vagyonelbagyáson  bemutat 
hassam. A javaslat ugy intézkedik, hogy azok a mező-
gazdasági adósok és városi Ingatlan-tulajdonosok, akik 
semmlkép sem esnek e törvény kedvezményei alá, 
Jogosultak elhagyni egéss vagyonukat B akkor ennek 
négyötöde a hitelezőknek jut, egyötödét pedig megtart 
hiti* az adós tehermentesen, Hi ellenben ez az adós 
nem mezőgazda, vagy nem vároBl Ingatlantulajdonos. 

hanem kereskedő vagy iparoa, aki Ingatlannal nem 
rendelkeslk, akkor nemcsak bogy nem tarthatja meg 
tehermentesen vagyonának egyötödét, hanem egész 
vagyonának elvesstése után ls tovább folytathatják 
ellene as eljárást hiteleséi, ha később akár örökség 
révén, akár munkájával valamelyes u|abb vagyonhoa 
tud jutni. Láthatják tehát Ölök, hogy milyen Igazság-
talanságokra vesst az az egyenlőtlen elbánás, melyet 
törvénybe Iktatni szándékoznak. Nem akarok most hi-
vatkozni az alkotmány rendelkezéseire, de igaaságér-
setem felháborodik  e méltánytalanságokkal ssemben. 

Saenátor úrik, sokszor kimutattam erről a hely-
ről, hogy milyen előkészületlenül nyúltak hozzá kormá 
nyalnk a konverziós reformhoz.  Jóval a hivatalos sta-
tlsatlka elkéFzltéBe előtt kifejeztem  azt a nézetemet, 
hogy a mezőgazdasági konverzió alá esők tartozásának 
összege 60 milliárd lel körül lesz. Utólag, Popovlci 
Mihály Igazaágttgymlnlszter ur, a beszerzett statisztikai 
adatok alapján, Bzlntén ollpmorte, bogy a 10 hektáron 
felüliek  tartozásai 14 milliárdot, as ezen aluliaké kb. 
34—36 milliárdot tesznek ki, végösszegben tehát azok 
a mezőgazdasági adósságok, melyeknek konverzióját 
kérték vagy e cálbói bejelentettek, tényleg elérik sz 
60 milliárd leit. Most ez « törvényjavaslat behozza e 
keretek közzé a városi adósok kategorlaját Is s Mlrto 
miniszter ur a pénzügyi bizottságban elismerte, hogy 
a kormány nincs tájékozva afelől,  hogy ezek kh. milyen 
összegre rúghatnak. Ba kell látnlok önöknek, Szenátor 
urak, hogy olyan tőkeszegény országban, aminő a 
miénk, olyan hatalmas összegnek a befagyasztása, 
amennyit kitesznek az összes mezőgazdasági adóssá 
gok, melyekhez most hozzájárul még a városi adóssá-
gok egyrésze ls, megsemmisítő hatással kell, bogy le-
gyen as egész gazdasági életre. 

Stcná'.or urak, a Magyar Pírt méltányolja a kor-
mánynak ast a szándékát és törekvését, mellyel ez 
adósok segítségére akar sietni s fenntartás  és kritika 
nélkül elfogadja  e javaslat mlndszon Intézkedéseit, 
melyek az adósok javára ssolgálnak. K r azonban 
ezzel szemben egyetlen dolgot: azt, hogy mindazok az 
előnyök, melyek egyes adósoknak adatnak, terjeezteS' 
senek kl az összes adótokra a ezeknek hitelezői ls 
ugyanezeket a jogodat élvezhessek a saját hitelezőikkel 
szemben. Mert nyilvánvaló, hogyha én megakadályozok 
valakit abban — s Itt egyelőre csak a bltelszövetke 
zfctekre  s a kis vidéki intézkedésekre gondolok, — 
hogy behajthassa a maga követelését a maga adósaitól, 
akkor nyilvánvaló, hogy ezeknek a hitelezői sem igé 
nyelhetik tőlük a velük szemben fennállott  követelések 
Integrális teljesítését. 

Ei kell Ismernem uraim, hogy van e javaslatnak 
egy előnye Is, az, bogy megszüntette az Argetolanu 
féle  különleges eljárást. «'getólatu nem látta át, hogy 
az ő törvénye folytán  annyi peres eljárás keletkezett, 
ahány követelés csak volt Somániában s hogy eaeket 
bíróságaink 10 év alatt st-m tudták vo'na feldolgozol 
A mostani javaslat igyekszik a persket elkerülni, nem 
Ir elő különleges e'járást és vannak egyes rendelke 
zésel, melyek tényleg a perek elkerülései szolgálják. 
Hí nem merülne fel  miden egyes ecetben a hitelező 
és as adós közt az a jogvita, hogy vájjon az adÓB 
jogosult-e a törvény kedvezményeire és milyen mér 
tékben, akkor ez a törvény tényleg végrehajtható lenne 
külön birói eljárások nélkül M-ggyőzódésem sserlnt 
asoaban a törvény szerkesztőinek legfeljebb  csak kor-
látoania Blkerült a perek számát, de tényleg azért 
mégis rengeteg per fog  e törvény alapján keletkezni 

Végül még tiltakoznom kell a javaslat egyik 
rendelkeséae ellen. A vagyonelhagyásra vonatkosólsg 
az mondatik, hogy egyötöd réss megmarad tehermen-
tesen az adósnak, aki ezt magának megtarthatja, 
négyötöd rész p dlg árverésen eladatik és az állam-

másnak fájt,  neki is fájt,  ami pedig neki fájt,  az másnak 
is fájdalmat  okoz. A szenvedést némán elviselte, sohase 
panaszkodott, csak arca komoly vonásaiból, kedélye elhal-
kulásából lehetett kiolvasni, hogy mély fájdalmat  rejt a 
lelke, sokat szenved Bzive. Hiába, a fájdalmat  eltitkolni 
nincs módunkban. Szomorú szemei el-elpanaszolták búbána-
tát. Rosszul esett neki, hogy egykori barátnői, kikkel együtt 
rótta az iskola padjait a útjait, mintha már nem is ismer-
nék őt... Hej pedig hányszor szorultak segítségére. De ne 
folytassuk,  mert fájó  húrokat pengetünk, llert Kornélia 
soha sem hányta fel,  ha másokkal jót tehetett. Gz pedig 
vérében volt: másokon segíteni. Ezt ő nem mondta senki-
nek, tehetek én róla, ha megértettem, mert nekem zárkózott 
természete ezt árulta el. Ugy nézett ki, mint akiket az élet 
megtör... Ne értsük félre  I Csak a kedélyét törte meg. A 
korai fagy  megfagyasztja  a gyümölcsfa  rügyeit anélkül, 
hogy a fának  ártana: a világ hideg szele megzsibbasztotta 
kedélyhangulatát anélkül, hogy a lelkét bántotta volna. 

Ezért tartózkodott az emberektőL Kevéssel barátko-
zott. Aki barátnője lett, azt igazán kiismerte egészen, de 
az ia őt Szivének-lelkének fele  lett, rá merte volna bízni 
tán életét is. Örömét nem lelte a világ hiúságában. A bókok 
őt nem izgatták, hidegen hagyták. Lelkileg tul volt már ő 
azon, hogy imponált volna neki az, ki tudja adni a szépet 

Viaelkedéae ellen nem volt soha kitogáa. Társaságban 
különöa gondot forditott  az illemre, inkább hallgatni szere-
tett, mint a szót vinni. A büszkeség éa kevélység nem 
kísértette meg, Kerülte azt, ami jóizléaére káros hatással 
lenne. Terméazeteanek mutatta magát, az erőltetettséget és 
meaterkéltséget megvetette, másban aem állhatta. Emberek 
dioséretét nem kereste, ha mégis kijutott aiámára, hatehette, 
kitért utjábóL Nőies vonásait nem engedte lelkében elmo-
sódni, a lelki gyöngédaéget éa résztvevő szeretetet kultiválta 
a legjobban; őszinteség éa igazmondas volt a kenyere. Nem 
lehetett benne megtalálni a mai nő elfajulását:  a oinikas 
mentegetőzést Mert becsületes volt a mindenkit annak tar-
tett, amig elleakesójáról saaaályaaen mag nam győaödött 

A nagyobbak tiszteletét őszinteségével megnyerte, igazmon-
dásával kivivta a kisebbek szeretetét. 

Ilyen vuit Ilollóey Kornélia. Egy fakadó  rügy a vihar-
tépte fán,  egy feslő  bimbó, élő virág a hervatag ágon. Szivé-
ben a jóság olaja folyton  égett, mindennap pótolta azt a 
lelke melegével. 

Az ilyen nő észrevétlenül másokra is javító hatással 
van. Társaságában tőle sokat tanulhalunk: lelki finomságot, 
szivtiszlaságot, női gyöngédséget. Eszménykép lehet min-
denki számára. A durva férfi  meglágyulhat, a világias gon-
dolkodású nő észhez térhet. Vil&gitó torony ő az élet sötét-
jében. Ha körülöltünk minden elhomályosul s koromfekete 
lesz, ha feltűnnek  ezek az eszménycsillagok, a helyes utal 
megtalálhatjuk, ha nelán mesgyét tévesztünk. Megnyeri ily 
lélek mindenki szeretetét, mert különös vonzó varázserővel 
rendelkezik. Haragosa nem lehet, mert szelíd tekintetével 
békére hangol. A legridegebb s legfagyosabb  kedélyt is 
képes teleogesztelni. Környezetében mindenki épül, szellemi 
többleltei, lelki plusszal távozik tőle a senki sem tapnaz-
talja, mint máa alkalommal: na. megint könnyebb lett a 
fajaulyom.  Nehezebbek leszünk az igazi értékekben, komolyo-
dunk gondolkodásban, elmélyedünk lelki magunkbavonultság-
ban. Ilyen leány divatban, táncban, mozi, szinházi szórako-
zásaiban erkölcsös marad, féfiakkal  nem tegeződik, iszik, 
cigarettázik versenyt, nem éjjelez, nem csókolózik intim éa 
nyilt helyen. 

Kornélia éber volt a virrasztott nőiessége a lelki 
gyöngédsége felelt.  Rátartós volt fényére,  féltette,  nehogy 
a világ szele kioltsa. Igy várt 6 égő méoaeasel a kezében 
a sötét éjszakában, igy állt élő jósággal a lelkében az élet 
viharában, hogy ha bármikor jön a Jegyes, indulásra min-
dig készen legyen. 

Hollósy Kornélia okoa hajadon volt. 
P- Réthy Apollinár. 

B g y ü z l e t h e l y i s é g k i a d ó 
Albert tanár házában. 

nak elővételi  joga lett  minden más vevővel  szem-
ben s megvásárolhatja  as ingatlant állampapírok-
kal  is. Uraim, ml kénytelenek voltunk szóvá tenni est 

kérdést tegnap a kamarában és kínosan érintett 
mlnk9t. bogy amikor ml a méltányosság és alkotmá-
nyosság szempontjából tiltakoztunk ellőne, eat ugy ér-
telmezték, hoţy ml Id* kisebbségi és politikai ssem-
DOitokV. vlttüik be. Ez n«m állott nakttak Ezándé-
tuukbtn H» ml azt tételeznék f  ii, hogy a kormánynak 
e raud9lkezés törvénybe iktatásával aa lett voln* előre 
feltett  szándéka, ho<y Igy állampapírokkal összevásá-
ro'hvssa — nyilván barátságtalan érzéstől vezetve — 
a kisebbségiek birtokait, akkor nem ebben a formában, 
hanem m iskánt t ltakoztuak volna e rendelkezés ellen. 
Nem ez volt a mi gondola'uik. Ml elvi szempontból 
tiltakoztunk volna e rendelkezés ellen. Miniszter ur 
ezt a gazdasági hasznosság elvével Igyekezett meg-
védeni. Nam hiszem, hogy a gazdasági érdek feljogo-
síthatná az államot arra, bogy Ilyen elővásárlási jogo-
kat biztosítson a maga számára, mely elővásárlási jog 
egyébként ls azzal a kötelezettséggel jár, hogy az 
állam teljesítse mind szokat a feltételeket,  amelyekre 
hajlandók a többi vevők Is. D >, hogy egv árverés 
után, melyen már valaki jelentkezett és felajánlott 
aa elárverezett Ingatlanért készpénzben fcltonyoB  Össze-
get, jöjjön az állam és ellenértékül állampapírokat 
ajánljon fel,  ez nézetem szerint nemcsak alkotmány-
ellenes, hanem teljességgel méltánytalan IB. 

A Miniszterelnök ur azt kárdazte tőlünk, hogy 
kit védelmezünk mi. amikor ez ellen az lntézkedes 
ellen tiltakozunk. Válaszún! as, bogy egyaránt védel-
mezzük ezzel az adósokat Is és a hitelezőket Is. Vé-
delmezni óhajtjuk az adósokat 1B, mert nyilvánvaló, 
hogy ha ez árverésen állampapírokkal ls meg U het 
vásárolni a birtokot, akkor as állami közgtk nagyon 
könnyen elhatározzák magukat a vételre, mlg ha azt 
tudják, hogy készpénzben kell letennlök a vételárat, 
akkor n?m találkoznak olyan könnyen vevők, az adós-
nak lesz ideje tartozása rendezéséről gondoskodni s a 
hitelező Bem fogja  erőltetni az árverés megtartását. 
Kifogásoltuk  azonban ezt n rendelkezést a hitelezők 
érdekében 1b, akik az Ingatlanra bekebelezett jelzálo-
gos követelésük tudttában kérik az árverést. Az árve-
rés megtartóik, ott valaki megfelelő  Té'.elárat Ígér B 
amikor a hitelező már ezt réméin*1, bogy hozzájut n 
pénz^b'íz, akkor pénz helyett árampapírokat adnak 
neki M ndnyájan jól Ismerjük aa állampapírok árfolya-
mát I Elismerjük, hogy a tisztelt kormány, látva a mi 
aggodalmainkat, megígérte, hogy módositanl fogja  est 
a rend-lkozést akként, hogv ezek az állampapírok 
nem névértékben, hinem ár folyam-értékben  fognak 
beszámíttatni  a vételárba.  Mi lesz azonban az ár-
folyamuk  ezeknek a ptplroknak a legelső árverések 
alkalmával, melyeket kibocsátásuk előtt tartanak meg, 
amikor még e papírokat nem jegyzik a börzén? 

Mindezen Indokok alapján kénytelen vagyok fenn-
tartani azt a tiltakozást, melyet Willer József  képvi-
selőtársnál tegnap a képviselőházban elóterjesste't, 
hangsúlyozva Ismételten, bogy általános érdekből s az 
altotmtayoBság szempontjából emelünk szót z egyelőre 
nem is tételezzük föl  ast, bogy Indokolt lenne ezt a 
kérdést kisebbségi Bzompintbólls kiélezni. Megleszünk 
elégedve, h-t a végrehajtás során nem kell Bzt H 
szomorú tapasztalatot szereznünk, hogy ez a rendel-
kezés tényleg ellenünk volt Irányítva. 

Ezek voltak főbb  kifogásaink  e törvényjavaslat 
ellen. Amint mondottam helyeseljük éa elfogadjuk  a 
javaBtat niird.ma Intézkedései*, melyek ss sdÓBok 
javára szolgálnak. M nthogy azonban egyfelől  hiányzik 
az egyenlő elbánás az adÓBokkel ssemben, másfelől 
padig megítélésünk szerint ez a javaslat sem oldja m-g 
a konverzió égető problémáját, mely bizonyára rövi-
desen Ismét niplrendre kerül, ml, a Msgysr Párt, 
kénytelenek vag\unk elhárítani e javaslatért minden 
felelősséget  magunktól 8 ezt teljes egészében a kor-
mányra1? engedni át 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A revizióellenes  tüntetések  jegyében zárult a 

mult hot. Ismertük ezen tüntetések jellegét éa ezért 
már mult Bzámuakban foglalkoztunk  a kérdéssel. Kifej-
tettük, bo<y ezt nem az üzleti alapon megrendezett 
magánskc'ók döntik el, hanem a politikai kulisszák 
mögött folyó  titkos tanácskozások szabják aa irányvo-
nalat ebb.'n a kérdésben. Az ilyen népgyűlések csak a 
békés együttműködés meggátlására, a népek közötti 
egyetértés utolsó csirájának kiirtására jók. Félelmünk 
be ls teljesedett. A gyüölet tűzcsóvája uira fellobogot, 
hogy egy Időre elvágja a közeledés minden lehetősé-
gét az évBzássdok óta együttlakó testvérnépek szivé-
ben egy vegyes laVósságu kis földdarabon.  A válasz-
tásáról híres Torda környékén a gyűlésre Importált 
tnócok h»safelé  menet négy egyetemi hallgató vezeté-
sével feldúlták  Slnfalva  község magyar lakóinak házait, 
félho'tra  verve raég a betegeket, öregeket és gyerme-
keket is. Htsonlé es 4 történt a Gyulafehérvár  melletti 
Mavyarlgen községben. A karhatalom as Ilyen eshető-
ségekre nincs elegendő létssámmal ellátva és így nem 
léphet fel  a kellő eréllyel, néhol p<)dlg nem Is akar 
fellépni.  A lefolytatott  vlasgálatok szintén eredmény-
telenek és a kárvallott éa megkínzott áldozatokban 
csak gyűlöletet ébresztenek. Pedig talán roba olysn 
szükség nem volt a szeretetre, mint most volna, a 
megpróbál tatár oknak ea éráiban. • román történél* m 
Romániát nyugat védbástyájának nevesi a keleti vesie-
delem ellen. H« Románia eat a történelmi sserep't 
tovább la tartani akarja, ngy szükaéga vaa a bástyá-
nak minden téglájára. A téglák aa AUampo'gárok. Azok 
pedig egyformák  kell leeyenek, mert meg kell becsül-
nűak ast, akire saűkzégűrk vaa. Már pedig miránk ss 
államiak aalkaége VSA. Éppen eaért MI 
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ilyen, gyülölethirdetést kisajátító magánvállalatok túl-
kapásait engedélyesnie, hogy eaael éket verjen e n 
időre iBmét a mindkét részről anylra óhajtott kösele-
dés útjába, klnal falat  építve két egymásra utalt test-
vérnép lelke kösé. 

— öteser saékely Jelent meg a oelkaaeredel antl-
revlzlonlsta gyűlésen, lalentlk a bakaresti lapok, ilnkBn ter-
mészetesen a Cnrentnl-lel. anélkül, hogy a Curentul «a a tflbbl 
soviniszta bukaresti lappal vitába azáUanánk Ismer, tea uszító 
ís gyűlölködő álláspontjakért, eznttal kivételesen, Pasztán az 
Igazság kedvéért, leszOgezzűk, hogy a májas 28-án Oalk-zere-
diban megtartott revlzlóellenes gyűlésen 200-300 ember 
je'ent meg, kOztnk a vármegyei lakolaszékre behívott éa aztán 
a Vigadóba átvitt állami tanítók. Ezen a gyűlésen a Magyar 
Párt tagjai sorába tartozó egyetlen székelv ember meg nem 
j«lent, aem (el nem szólalt Ez az Igazsági 

Tisobler  Mór  móovidéki  erdibirtokoat  lelőtte 
egy rokkant  kapitány.  Ba la egy fejeset  a gyűlölet 
hintés krónikájában. Tischler lfórnak  16 ezer holdas 
birtokából 9000 holdat kisajátítottak a mócok réssére 
KolosB-, Bihar- ÓB Máramarosmegyékben. A mócok 
vezetői a kisajátítást nem találták elég ssabályszerünek 
él feljelentették  Tischlert, hogy megvesstegette a kl-
sjjátltást vesetó mlnisateri vezér felügy  el őket. A felje-
lentéiből hosBEU per lett, melynek egy réssét a kolozs-
vári, más réssét a bukaresti törvényssék tárgyalta 
volna. A hétfőn  megtartott bukaresti tárgyaláson Bloccu 
Emil rokkant kapitány revolverrel agyonlőtte Tischler 
Mórt. Tdttét assal Indokolta, bogy maga keresett igaz-
ságot magának, átadták az ügyészségnek. 

Revíziót  — Jugoszlávia-felé.  A temesvári reo-
dórkvesztura elkoboztatta az ott megjelenő „Vestul" 
eimll lapot, mely a revízióval kapcsolatosan Jugoszlávia 
falé  h határrevlzlókat követelt az odatartozó román-
lakta területek elvételére. A dologban a legérdekesebb 
az, hogy a Vestul c'mU lap Bocu Bover volt bánBágl 
tartományi igazgató és a bánsági nemsetlparssztpárti 
tagozat elnökének a lapja ós a nyilatkozat egyenesen 
Bocu Bevertél ered. 

Aláírták  a négyhatalmi  egyezményt.  A kül-
politika legnagyobb szensáclója az úgynevezett négy-
hatalmi egyezmény aláírása. Ez az egyezmény Francia-
ország, Olaszország, Anglia és Németország között jött 
letre Európa békéjének tízéves biztosítására. A négy 
vezető nagyhatalom ngyanla tudatára ébredt a felelős-
ségnek, amellyel ők aa európai békénrk tartoznak. — 
Magegyezlek tehát az őket érdakló kérdésekben ée 
szerződési Írtak alá. mely szerint tla évig nem enge-
délyeznek háborút Európa területén. Egy u] diszes ok-
mánnyal gazdagabb lesz Ismét a Népszövetség levél-
tára. Hát az egyezmény Írott malaBzt mtrad. Aláírták 
mind, azután hazamentek kl-kl a hazájába — háborút 
prédikálni. 

A kisantant  konferenoia  összeült Prágában. A 
négyhatalmi egyezmény megvitatására összejöttek a 
Wsantant delegátusai Ib Prágában, ahova megérkezett 
Francai ao r saág megnyug ta tó értesítése ls, 
R>elv ezerint nem fogja  megengedni, hogy a négyha-
talmi együttes a kisantant államainak kárára a revízió 
kérdését fölvethesse.  Bsaerint a négyhatalmi megegye-
zés cssk a négy nagyhatalom belső ügyeire vonatkozik. 
Ugyanakkor tartották kongresszusukat a kisantant álla-
mok uj ságiról Is, kik szintén elmondtak egy revlzló-
eilenes miatyánkot. 

A magyar képviselőházban  Indítvány tétetett 
a középeurópai nyelveknek az Iskolákban való tanítá-
sára. Különösen kiemeli az Indítvány, bogy fontos  a 
szomszéd államok nyelvének megismerése. 

7. S le lmlsser - lpar l kiállí tás. 
Tárgyal: mindennemű Iparilag előállított nyers éa 

asztáara kész, feldolgozott  élelmiszer. Hns, liszt, tej stb 
olgozd Ipar termékel éa melléktermékel-

8. Népművészet i és házi ipar i t á rgyak , t e rméase t l k ínosak. 
Tárgyal: népművészeti cikkek, lakásberendezési tárgyak, 

bútorok, gazdasági, háztartási eszkfizSk,  a népviselet, rnEáa&t 
Összes kel ékel, női kézimunkák, festéi,  faragászat  és azok 
eezkSzel, kellékel Háziipari tárgyik: fonó,  szOvA, faragó  hízl-
Iparl termékek. SzAttemények, varrottasok, gyapjn, len, ken-
der-fonó  és szBvAlparl termékek, kosár-, nád-, hára-, aásfonó-
Iparl olkkek, agyagipari termékek atb. Természeti klmaek: 
Iparilag leldolgoshetó ásványok és éitékeslthetA kózetek nyer-
sen és feldolgozva.  Vaa él egyéb éroek, ásványvizek, gyógy-
Vlaek. Az erdélyi ÍQrdók lemertetéee, fényképek  Erdély neve-
zetesebb természeti azépaégelról ée kínoséiról. 

O. EépaőmQvéeaet. 
Tárgya: képsimtlvéssetl termékek, festmények,  szobrok, 

rajzok. 
10. Irodalom. 

Tárgyal: a kflz-  és mezAgszdaság, kOzmüvelAdéa, Ipar 
tárgykörébe vágó szakmunkák, tervek st. 

ÎL Turiszt ika . 
Tárgyal: a turista propaganda esskSzel, turista kellékek, 

olkkek, fényképek.  Amint a fentlekbdl  megállapítható, a kiállí-
tás Igen változatosnak Ígérkezik. A kiállítás tartama alatt 
gazdasági eltadásokat fognak  tartani Erdély kiváló azakférlialn 
kívül meghívott gazdasági szaktekintélyek la. A kiállítás 
látogatottságát fogják  emelni aa egyidejűleg rendezendA nrl 
éa kisgazda fogatveraeny,  a Dalszdvetaeg dalos versenye, az 
ekeverseny, a galamblOvA és kotoiökversenyek, a kOlSnféle 
torna éa aportversenyek, a gazda-lfjak  lóversenye, ngyanoiak 
eialati az ldA alatt zajlik le a Brassóban rendezendA nemzet-
közi lóverseny Is, amelynek réeztvevAl és látogatói kOzUl ls 
<g«n aok-u fognak  átrándulnl a kiállítás megtekintésére. A 
rendezAblzottság a narokban fog  SepalszentgyBrgyOn ülést 
tartani, amelynek lezajlása ntán a proapektosokat la mindjárt 
azétkaldlk. 

Az E. G. E. mezőgazdasági és Ipari 
kiállítása Sepsiszentgyörgyön. 
Az Erdélyi Gazdasági Egylet évenként Erdély nagyobb 

károsaiban mezőgazdasági él tpirt kiállításokat azokott ren-
dezni és ezeknek a kiállításoknak a rendezésével megélénkíti 
az illető vidék gazdasági vérkeringését. KBzelebb hozza a falat 
a városhoz és kedvezd alkalmat nyújt az Ipar és kereakelelem 
számára aj OaazekSttetéeek teremtésére Az E. Q. E. legutóbbi 
kiállítását Marosvásárhelyen rendezte és sz Idei kiállítását 
üepüzentgyfirgyOn  fogja  megtartani aSzékely N'emzetl Muzeum 
meghívása foly'án.  A SepalazentgySrgySn, 1933 évt augusztus 
hó Î6-30. napjain rendezondA mezőgazdasági, Ipart és klsállit-
klállltás azakouként osztályozva, tobb osoportra fog  oszolni. 
Az L ii. E. korábbi k i á l l í t á s a i v a l azemben a sepsi-
szentgyörgyi csoportjai lényegesen kl fognak  bdvQlnl éa pedig 
• haladó kor követelményeinek megfelelően.  SzOkségeaaé tette 
ezt az EOE. kiállításainak fejlAdése  la. Így a kiállítás egyes 
csoportja! a kSvetkezdkben állapíttattak meg: 

1. Qasdaságl t e r m é n y e k éa t e r m é k e k . 
Tárgyal: Mindennemű mezAgaz laaágl termény ée termék, 

nyersen vagy feldolgozott  állapotban, mezAgazdaaágt Ipari 
termékek. 

2. Ker t é sze t é s saőléeaet 
Tárgyal: GyűmOloa, sSldség és virág-kertészetl termé-

»yek, termikek nyenen éa feldolgozott  állapotban. Konzervek, 
aszal ványok, gyümölcsborok, llkörOk, pálinkák, konyh< kerti 
vélemények, zOldaég-félék,  oaerepee éa vágott virágok, ssAlA, 
b°r, kertészeti esskSzOk, anyagok, kellékek ée stkkek. 

Kleállatkl állítás. 
Tárgyal: Baromfiak,  galambok, nyulak éa termékeik: 

tojás, téli szórmék. Baromfi  tenyésztési olkkek, keltetA gépek, 
mesterséges eró- ée póttakarmányok stb. 

4. Méhéaaet l k iá l l í tás . 
Tárgyal: élA méhek, kasok, képtárak, més, vissz, mói-

bor, méhser, mézllkOr, méseeei. mézes tészták, méhésaetl 
•azkSzSk. anyagok, preparátémok, képek, teivek, rajsok stb. 

6. a r d é e a e t , v a d é a a a t 
Tárgyal: aa erdéeset és vadáasat körébe vágó etkkek, 

auygok, fanemek  nyersen ée feldolgozott  állapotban, fegyve-
rek, kltOmStl állatok, kldolgoaoM vadbérOk, erdészeti ée vadá-
»*atl kellékek. 

8. Qaadaaágl g é p e k , essköeö*, anyagok ée e g y é b 
Tpavt t e r m é k e k . 

Tárgyal: gaadaaágt gépek, traktorok, ekék, vetőjének, 
boronák, kapáló gépek, eaektorok. motorok, takarmány feldol-
gozó gépek, mérlegek, állattenyiestésl, tejgaidasáat gépek, 
»®yagok, eszkSzSk, JánnSvek. Beállító easkSsOk, autók, kocsik, 
•«•kerek. Nflvéiyvédelml  esetek, műtrágyák, állategéwaágflyl 
"kkek és kellékek Háatartáal, lakberendeaéel, ruháakodáal 
*tb. ípui etkkek. Uj találmányok, szabadalmak, 

A városi tanács üléséből. 
Cilksaereoa város tanácsa folyó  évi junius 2 án 

F aroga Viktor polgármester elnökletével tartotta havi 
rendeB közgyűlését. — A mult ülés jegyzőkönyvének 
felolvasásával  kapcsolatosan CrUtea közjegyző, taná-
csos kéri, hogy a villanydljak leszáditásáoak kérdé 
sével a tanács ujjólag foglalkozzon,  miután a város 
lakóssága nem birja el a mai tulmagas áramdíjakat. 
Elhatároztatott, hogy a legközelebbi üléaen aa áramdíj 
redukálásának ügye Ismét napirendre kerüljön. — Az 
uj városi taxa szabályrendelet másodszori tárgyalása 
a következő Ülésre halasBiatott, miután a törvény által 
megkívánt többBége as ülésnek hiányzott. — A tanács 
egyes hatáskörét átruhásta as állandó válasstmányra. 
— Elhatároztatott, hogy a piac kövezését a lehetőség 
szerint tovább folytatják.  — A tanács jóváhagyta az 
ucca kövezés tovább folytatására  vonatkozó tervet. A 
szUkségea kockakövet háallBg állítja elő. A hargitai 
kőbányában egy drb nyerskó 7 banlba kerül. Ktdol-
gosva, beszállítva egy drb kő 4 lej. Igy eeévbeu a 
tanács 1600 m* uttestet keres, ami megfelel  150 méter 
hosssuságnak. Eisal kapcsolatosan a kanállal kiépíti a 
Vígadóig-

Csíkszereda  városa az állomás közelében,  a 
villanytelep  előtti  téren felállította  a hídmérleget. 
A haasnálatért a tanács a következő taxákat állapí-
totta meg: 100 kgr.-lg 2 lei, 600 kgr.-lg 6 lej, 1600 
kgr.-lg 10 lej, 4000 kgr.-lg 20 lej. — A tanács felha-
talmazást adott a sporttelep céljaira saUkaégcs terület 
kisajátítási eljárásának megindítására. — Jóváhagya-
tott a villanynak a gyakorlótéri telepen levő házakig 
való kivezetése és ezen útnak közvilágítási lámpákkal 
való ellátása. Ugyancsak elhatároztatott a villanynak 
a közbirtokosság mögötti uccába való kitérj esetése — 
A törvény a váró tok kóltség reléjéből bo szájárulást 
blstoslt Bukureat fóvárosáiak  cáljaira. Most a város 
felssóllttatott,  hogy ezen célra 16 ezer lejt befizessen. 
A tanáQB elhatározta, bogy faltsrjeBitéssel  él és hivatko-
aással a város nagyoa nehéz helyzetére ezen összeg 
fizetésére  halasztást kér. — A tanács jóváhigyólag 
tudomásul vatta Ftroji Viktir pslţârmuter egy hónapi 
nyári szabadságának megkezdését. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A luoerna szárítása. 

A .Drnmul Non" gazdaaágl szaklap 9. száma C. I. C. 
alálrásaal a luoerna szá-ltáaára egy u) eljárást ajánl, mellyel 
agy lehet a szárítást végezni, hogy a levelek éa virágok 
— melyek a mesterséges takarmány nSvényak fA  tápértékét 
adják -- osak nagyon kis mennyiségben hallanak le, peregnek 
le. A lioerna vagy akár a here, a bűkkflny  stb. ls. virágzása 
kezdetén kaszálindó le s a rendeket azonnal apró kévékbe 
kell kStSznl. A kévék kOtBzéeére a >Stelet a rendekbAl kell 
venni éa amennyit a rendekbAl kiszedett hossza szálakkal át 
lehet kStnl egy-egy kéve, akkora lesz. — A kévéket fel  kell 
állogatnl. az aljakat Jól szétnyltanl, széthasogatni, hogy a 
levegA és a szél kOnnyen átjárhassa. 

Jó IdAben 3 nap alatt a kévék annyira kiszáradnak 
hogy haaa lehet Aket hordani és Így — kévésen — kasalakba, 
boglyákba, asatagokba rakhatók további eltartásra — Ez az 
aljaráé a gazdákat megk méll azirltó bakkoknak éa más szá-
rító eszkSzOknek a készítésétől s az ezzel |áró kiadásoktól. 
Ezzel az eljáráasal lehat szárítani herét, lacernát, bükkönyt, 
baltacím és mindenféle  más mesterséges takarmány nflvényt. 

Ennyi a „Drumul Non" közleménye. 
Eszel ss eljárással szárítják Csíkban a kendert és a lent. 

Apró kévéket kStflanl  a csíkiak ls tadnak Próbát tehát lehet 
tenni, eeak arra kell vigyázni, hogy az apró kévékbe kStOatttt 
lnoernákat, heréket éjjelenként Igen kényelmeeen el lehet 
lopni Is, meg lehet etetni 1«. 

Baka János, 
Járást fAállatorvos. 

T U R I S Z T I K A . 
A cslkl Tárlata Egyesület a kSvetkeaA kirándulásokat 

rendéit -. 1. PfinkBedkoi  aa egyeekAI menedékháaához, Indnláa 
vonattal asombaton délután 1 órakor, vagy éjjel 1 órakor. 
Erkeaés hétfőn  eete. — 2. Jonlai 8-án e Xántna kápolnáhoa 
(munkanap). — Jnnloa 18-án • asenUmret fQrdóhSa  (SaemeakA). 
Béasletek megtudhatók a Dűrr-űaletben, ahol a belratkosás 
U történik; éirt tagsági dl) 80 lej, aaaládtagnak 80 lej. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Bórmáláa vároannkban. A cslkaaeredal 

róm. kath. egyházközség hivatalos püspöki látogatáaa 
egyben a bérmálás Pünkösd hétfőn,  junius hé 6-éa 

d. e. less a plébánia templomban. A fópásstor  junlua 
hó 4-én d. u. 5 óra tájt érkeslk ide. Aa egyhásl vezető-
ség kéri a hívőket, hogy a fópáBStor  fogadására  a 
díszkapunál minél többen megjelenni sslveskedjenek. 

— Július hó 2-án less Marosvásárhelyen 
aa Orsaágos Magyar Párt naggytUéae. Az Orssá-
gOB Magyar Párt elnöki tanácsa legutóbb tartott ülésén 
megállapította a nagj gyűlés idejét és helyét. A nagy-
gyűlés Marosvásárhelyen, 1933 évi jullus hó 2-án less. 
Megelőző napon a kisebbségi, közgazdasági és köz-
művelődési BzakosEtályok üléBel fognak  lezajlani. Aa 
elnöki tanács elkészítette sz egyeB ssakosstályok ülé-
Belnek tervezetét Is. Erdély megyarsága nagy lelkese-
déssel készül aa Országos Magyar Párt naggyűléséie, 
ahol a magyarság veaetől be fognak  ssámoliű eddigi 
munkásságukról és kijelölik aat az egyedüli helyea utat, 
amelyen minden Igaz magyarnak haladnia kell. 

— Magyar képvlaelök beadványa aa árva-
széki kölosőnök ügyében. A mai konveraióB han-
gulatban nehéa helyzetbe jutottak azok aa adósok, 
akik annak Idején árvBssékl kö'csönöket vettek igenybe. 
Ismeretes, hogy 1926 év előtt aa árvassékek kölcsö-
nöket adtak hosszabb lejáratra. A sserződések ugy 
lntéskedtek, hogy amennyiben aa adós csak egyetlen 
esedékes résalet megfizetését  elmnlasstaná az esetben 
as egésakölcsön visszafizetése  eBedékesbé válik. Mon-
dani la alig kell, hogy egyfelől  a bekövetkezett nehéa 
gazdasági viszonyok, másfelől  a konverzióval megte-
remtett bizonytalanságok és várakoaáaok között ssám-
talan adós elmulasztotta aa árvaszéki kölcsönök körűi 
vállalt kötelezettségét. A konverziós törvény, amint 
Ismeretes aa árva pénzek vlBBasflaetésésre  nem nyújt 
semmi kedvesményt. A törvény parlamenti tárgyalásán 
nál, A kamarában Willer, magyarpárti képviselő, a 
szenátusban padig Gyárfás  Elemér kérték, hogy történ-
jen valamelyes Intézkedés azon adósokra is, akik as 
árva pénatáraktól vettek kölcsönt. A miniszter akkor 
kijelentette, hogy ez külön intézkedés körébe tartozik, 
de mindenesetre gondja lesz ennek a kérdésnek rende-
zésére Is. Miután egyre kéBik ez a beígért rendesése 
a kérdésnek, miután napról-napra a teljes megsemmi-
sülésbe jutnak azok aa adósok, akik ma is 16°/o os 
kamatokkal vannak megterhelve as árvassékl kölcsö-
nök után. Gyárfás  Elemér beadvánnyal fordult  as lgaz-
ságügymlnlBBterhez. Kérte, hogy legsürgősebben segít-
sen as adósoknak eaen szerencsétlen kisemberein, akik 
kimaradtak minden konveraióa kedveaményból s adas-
sék részükre 1B klméletl Idő. 

— Veszedelmes játék a magántulajdon 
szentsége körül. As unalmasa ágig Ismerős már 
olvasóink előtt a karczfalvl  és Jenőfalvi  legelő Ugy, 
amelyet a békáslak egysaerüen birtokba vettek s onnan 
többé kivonulni nem voltak hajlandók. Dacára aa agrár 
komlté határozatának, amsly vissaaitélte a legelőt a 
székely közösségeknek, mint jogos tulajdonosoknak, 
dacára a Casa Centrala véleményének, amely mint a 
fóldmlveléBÜgyl  minisztériumnak alárendelt szerve meg-
állapította a tulajdon elvltathatatlanságát, dacára a 
földmivelésűgyl  miniszternek a belügyintnlaslerlumhos 
Intézett azon intézkedésére, hogy karhatalommal la 
vissza kell adni a karcsfalvlaknak  a legelőjét — nem 
történt semmi. A békáslak egyszerűen nem mentek kl. 
AB Ügy megjárta a Népszövetséget Végre is a magyar 
pirlamenti CBoport állandó utánjárására, a kormány 
törvényhozáal uton ugy oldotta meg hosssas keserűsé-
gek után a kérdést, hogy elhatárosta mlaserlnt meg-
veszi a karczftlvlaktól  eaen legelőt éa átadja a béká-
Blaknak. Ezzel ugy látszott, hogy nyugvópontra jutott 
es a köavéleményt olyan hosssu idén keresztül isga-
lomban tartó erózakoskodás. Hisszük, bogy a karcafalvi 
jenófalvl  legelő ügyben végül ls megoldás marad ea 
aa ellntéaés. — Asonban felelevenítettük  eat a vitás 
anyagot aaért, mert aa ügy idáig jutása alatt a magyar 
képviselők saámtalanBaor figyelmeztették  a kormányt, 
hogy amennyiben erős késsel és határozottsággal nem 
aseres érvényt as lgaaságsak a karczfalvl  legelő ügy-
ben, annak a követkeaménye aa lesz, hogy más kösle-
gelőket 1b román kösségek hasonló módon fognak 
elvenni. Szomorúan láthatjuk ma, hogy a jóslat betel-
jesedett A békásl vessedelmes Játékból megdöbbenté 
példi lett, amelyet román községek egyre-másra hass-
nálnitk f-tl.  íme: tölgyesi  lakósok  par nappal ezelőtt 
Kilyénfalva,  Benes nevű 1000 holdas  legelőjét; 
bókási lakósok,  Tekerőpataknak  egy 1200 boldea 
legelőjét;  borszéki  lakósok pedig Ditró—Szárhegy 
közbirtokossági  legelőit  foglalták  el. A múltkori 
recept Bierlnt. Egyaserüen beleültek. Miért ne. Ott a 
karczfalvl  példa. As ls sikerült. — Tessék itt as ered-
ménye annak, hogy a kormány annak Idején nem volt 
hajlandó egy lgasságos ügyben egysser s mindenkorra 
elrlasstó példát mutatni. Nem a karósfalviak  érdekében. 
A tulajdon ssentségének védelméért A cslkmegyel ma-
gyar képviselők as ujabb erŐBsakoskodások miatt távi-
ratban fordultak  a földmivelésűgyl  miniszterhez. 

— Mennyi ut-taxát kell fizetni  P As uj úttör-
vény életbeléptetése óta most előssör vetik M aa ugy-
nevesett ut-taxákat. Esek a taxák a kővetkeaók: ke-
reskedelmi és Ipari jöaedelmek után 2'6°/o, meaógaz-
dasági jövedelmek után 8°/,. épületek Jövedelme 
után 2°/o, szabadfoglalkosásu  jövedelmek után 2*/*, 
tőkekamat Jövedelmek után l°/o, flaetések  éa nyugdijak 
után 8 esrelék. 

— A oslksaeredal takarékpénatár ?étkea 
bukás bOnügyének a tárgyaláaa május 81. óta saaka-
datlanul tart Lspsártaker még pertinsiéekre nem 
kertit a sor. 
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— Több helyen Innét kivetik közblrtokoa 
Ságokra aa illetékegyenértéket. A Magyar Párt 
több rendbeli Intervencióiéra a pénzügyminiszter 1932 
évi december bó 9 én kelt rendeletével ttaatáata a 
közbirtokosságokra éveken keresztül kivetett Illeték 
egyenérték kérdését Kimondta, bogy eiea llletékegyen-
értéket éveken kereestül jogtalanul vetették kl a a 
jövőre eltiltja annak kirovását. A magyar képviselők 
3576—1983. ssám alatt kérést nyújtottak be a pénzügy-
miniszterben, amelyben kérték, hogy miután éveken 
át jogtalan megadóztatás történt, Ismerjék el as Igy 
befizetett  összegeket és ssámltsák bele asokat a kös 
birtokosaágok más természetű köstartoaásalba. Kérték, 
hogy eslránt egységes rendelkesést adjanak kl B pénz-
ügyi hatéságoknak. — Annak dacára, bogy a fentlek 
szerint a pénzügyminiszter rendeletileg kimondta az 
llletékegyenérték jogtalanságát most több kösblrtokos-
ságtól az a panasz érkeaett, hogy mit Bem törődve 
eaen rendelettel Ismételten kivetik azt A magyar kép-
viselők figyelmeztetik  a közbirtokosságokat, bogv ezen 
kivetés ellen, hivatkozással a pénzügyminiszter 364.669 
1932. sz. rendeletére azonnal nyújtsák be felebbeséBÜket. 

— Helyreigazítás. Mnlt számunkban megjelent 
,Egy értékes egyházi műkinccsel kevesebb van Csíkban" 
cimü közleményünkre hivatkozva sajnálattal állapítjuk 
meg, bogy sokan félreértették  ennek teljesen javító 
szándékát. A „képrombolás' szóval nem akartuk meg. 
sérteni a templom jószívű restBurálólt, éppen ezért 
örömmel térünk VIBBZB annak megállapítására, bogy 
csak a saóbaoforgó  szárnyas oltár képkeretének javí-
tásáról, nem pedig — mint téves értesülés alapján 
Irtuk — a kép teljes befestéséról  van szó. ViBíOit el 
kell Ismerni, hogy amennyiben annak teljes befestése 
igaznak bizonyult volna, jogunk lett volna felháborodni 
ta a .képrombolás'' a szó baszná'ata ellen nem lett 
volna helyén bárminő tiltakozása. — Tévedésünk meg-
állapítása után örömmel adunk helyet e helyreigazí-
tásnak és a templom restsurálólnak további jószándéku 
munkájára Isten áldását kérjük. 

— A gyergyóalfalvl  bombaper ügyének tár-
gyalását a Sammitószék május 24-ről, junius hó 21-re 
napolta el. 

— Felvétel leányinternátusba. A Színt Ferena-rendl 
nővérek vezetése alatt illó nagyszebeni tanítónő képzőbe és 
felsőkereskedelmi  Iskolába folyó  évi junlns hó végéig lehit 
felvételért  folyamodni.  Felvehelók, akik a középiskola a'só 
tagozatát végezték. A folyamodványhoz:  állami siUleté«l 
anyaköayvi kli'O-'at és abszolváló bizonyítvány vagy értesltó 
osatolandó Bsntlakáal havi dij 500 lel. V»n az Intézetben 
elemi Isko'a és négy osztályn leánygimnázium ls. Ezen tago-
zatokon Is 500 lej a havi ellátási dij. Tanácsos mielőbb kérni 
a felvétolt,  mlg a helyek be nem telnek P.ospeotuBt készség-
gel kQld az Igazgatóság. Az lntéztt rendkívüli előnye, hogy 
a növendékek gyakorlatilag könnyen elsajátítják s német 
nyelvet. 

— Meghívó. A B. T. E. oslki Turista Csoportja 1933. 
iunlns 11-én, vasára p, a titód-hossinaszól völgyben, az n. n. 
Zántna kápolnánál, az Egyesület ált il elhelyezett emlék-kő 
felavatása  alkalmával, a következő műsorral ünnepély rendez, 
amelyre minden érdek'ódót ezúton hlv meg a rendezóség. 
1. Délelótt 10 órakor ünnepélyes istentiszteletet tart Inoze 
Domokos aloslkl főosperes-plebános.  Az Istentisztelet alatt a 
osomortánt népzenekar egyházldalokat ad eló. 2 Az ünnepélyt 
a Turista Egyesület neveben megnyitja Vámszer Géza főglmn. 
tanár. 3. Emlékbeszéd t mond és a kápolnához laiódő ese-
ményeket Ismerteti Albeit Vilmos főglmn.  tanár. 4. Szent-
lélek—Fltód lakossága nevében beszédet mond Kőszegi Károly 
5. Mindszent—Hossznaazó lakossága nevében alkalmi beszédet 
mond Biró Ignáo. 6. A somlyói, taploeai és osikszeutgyörgyl 
Ifjúsági  egyesületek együttes szavaló kórnsa szavalatokat ad 
eló, Takács Gábor fr.  rendfőnök  vezetése mellett. 7. Záiószó. 
Műsor ntán a közönség a szellő-dombon a volt Xántus kastély 
melletti tisztásra vonni, ahol ebéd után tánooal egybekötött 
népünnepély leiz Italról a rendezóség gondoskodik, élelmet 
mindenki hozzon. — Csíkszeredából autóbuszok félóiánkint 
Indulnak a kápo nátg. A Xántus-Unuepségre Brassóból. Kézdi-
vásárhelyről, Udvarhelyről és Oyergyószentmlklósról Igen 
sokan jelentették be érkezésüket. Az ünnepélyt ro>sz idő 
esetén egy héttel elhalasztjuk. Rrniezőség. 

— A oilkssenttamisl közbirtokossági 
kaaasarablas ea Saakall ügy egyesített törvényszéki 
fótárgyalását  május 30 ra tűzte kl a helybeli törvény-
szék. Miután az ügy Iratai m4g Bukarestből nem ér-
keztek vissza, a tárgyalást juilus 15-re elnapolták. 

— Kövér Qasztav ntgyváradl laptulajdonos 
kiutasítás! ügyemlattpsticlót adjtt be a Népszövetséghez 

— Halál a kőbányában. Bacur János, brassó-
megyel kőmunkás, a tusnidfürdől  kóbanyában egyik 
szikláról leBzédült, a mélységbe zuhant. 

— A gyergyóaaentmtkloai városi tanios 
alakuló ülese Msjus hó 29 én tartotta O/ergyó 
szentmiklós városának választott tanácsa, alakuló eB 
polgármester válasz.ó közgyűlését. A tanácB beikta-
tását és eskütételét Dr. Te u Aurél főispán  személye-
Ben vezette le. A tanács polgármesternek Dr. M x. 
Camplan ügyvédet választolta meg 13 szavasattal. 
Dr. Forencsl Balázs 6 és Păcurar J mos 3 siavasatával 
Bzemhen. Polgármester-helyettes Intt Kolumbán Feresc 
Az állandó válasatmány tagjai: G*lba Károly munká», 
Blénessy Venczel cipész és Bró András gazdálkodó. 

— A háborús gránát borsalmaa robbanáaa. 
Mijus 27-én aa Uzvölgyében megdöbbentő sserencsét-
lenség történt. Erdei munkások csemete ültetéssel 
dolgostak. Munkakösben felrobbant  egy a háborús 
időkből visszamaradt, úgynevezett „bt döglött1* gránát. 
A munkások közül Lukács Gábor menaságl fiút  ssét 
tépte,' aki a helyszínen azonnal meghalt 

— I mét a ptllnka. Dinel Ltjos menaságl 
gasdáhoi a mult vasárnap berúgott állapotban berontott 
János Ignác, aki késbei a kezében leakart számolni 
ellenségével. Danel fejszét  kapott elé és János Ignácot 
hat fejasecssp  ássál Bnlyosan megsebesítette. 

— ítélet. Deák György, a cslksseredal fogháa 
lakéj t a mnlt év őssén leütötte a klaérő foghásórt  és 
meguSkött. Rövidesen elfogták  és a napokhM ltélke-
aett ügyében a törvényssék. Dsákot 8 évi börtönre éa 
8 ezer lej p tas büntetésre Ítéltek. 

— Pályásat adóhivatali pénztárosi (per-
oeptor) ailáaokra. A csíkszeredai pénzügyigazgatá-
sig a brassói kerületi pénsügyl vesérfelügyelóség 
480-1933 ss távirati értesítése alapján közhírré tessl, 
hogy a kerületben megüresedett perceptori állásokra 
pályázatot hirdetnek és a felvételi  vizsga ntpja 1933 
évi juüius 9 én reggel 9 órakor tartatlk meg. A vizs-
gára való jelentkezéshes érettsági bizonyítvány, telBŐ 
kereskedelmi Iskolai vagy tanítói oklevél szükséges. 
A jelentkezési kérvényt a brassói kerületi pénzügyi 
vezérfelügyelőséghez  kell bei dal, mellékelve a 100 lej 
vlasgadij befizetéséről  szóló nyugtát és a következő 
iratokat: 1. Eredeti iskolai bizonyítvány. 2 Születési 
bizonyítvány. 3 Orvosi bizonyítvány. 4 Erkölcsi blzo 
nyltvány. 6. Katonai igasolvány. 6 Állampolgársági 
bizonyítvány. 7. Büntetlenség! bizonyítvány. 

K Ü K Ü L L Ő M E N T I BOR 
literenkinti ára házhoz 
a legolcsóbb J ^ g j 

A „ZÖLDFÁNÁL" CSÍKSZEREDÁBAN. 
Külföldi  egyetemet végzett fiatal  nyelv tanár 
speciális módszerrel, elegendő jelentkeiő esetén 

3 hónapos nyelv-tanfolyamot 
tartana, j u n i u s 16 iki k e z d e t t e l , a n g o l , 
f r a n c i a ,  n é m e t és o l a s z n y e l v e k e n . 
Htvi tandíj 160—300 lej a jelentkezők száma 
szerint. Jelentkezőket elfogad  a Vákár üzlet. 

i Fürdőző vendégek figyelmébe!!! 
Osikmegyében, Gyimes-
középlok feny  vesel között 
1033 évi junius hó 11-én 
•+- NYÍLIK MEG Á 

SÖTÉTPATAK-GYÓGYFÜRDŐ, 
melynek ozodah.tos gyógy hatása 
a környékbeli lakóaok előtt ember-
emlékezet óta Ismeretes volt; a leg-
újabban tudományos alrpon meg 
ejtett vizsgálat szerint a vla ezen 
tulajdonságát szerencsés vegyi 
összetételeknek (kia,  lithium, 
vas, magnézium, stb) és rédio-
aktiritisénak  kdsrönbeti. 
S'.ámtalan betegségeknél, úgymint: 

rheums, érelmeszesedés, vese-, 
máj-, holyeg , gyomorbaj, szem-
fájás,  nól betegség stb. bevált 

Ezek urán vize a vi lághír» klil-
f-ildl  fürdőkkel  egy sorba állithitó. 

TeljeBen pormentest Enyhe éghajlati 
Elsőrendű penclol Srolid árak I 

T i sz t a s robák Igen előnyös árak m llett. 
Meleg kádfürdő  Lej 20 — 
Hidegfürdő  . Lej 5,— 

Vasúti  állomás: 
A gtUcz—msdéfHlvi  (Petru RareF) fővonalon, 
Gyim-islOẑ plok (Lunca de-mijloc) éa Gylmes-
Msőlok (PdltiniH) állomásod köstl Ta rcau 
nuvezei ü megálló, mintegy 16—20 perc gyalog-
jirásnylra a fürdőtől,  minden vonathoz bocsijárat 

Levélbeli megkeresésekre kéBZBi'g-
gel szo'gál bővebb felvilágosítással 

A FÜRDŐKEZELŐSÉG 
Luicit - d i - rr.ljlcc (Q •. imesközép'ol) 

juletul C'uc. i - s 

O l c e ó n y a r a l éte a 

G Y Ó G Y -
FÜRDŐBEN! FÉLIX 

Biztos gyógyulás mindenféle  reumatlkns bántalmak ellen! 
Olcsébb, jobb, kényslasssbb, mint bárhol. 

Elsőrendű penzió: szoba, fürdés  és 
nagyszerű étkezés (diétikus i.-) 
Mijus hónaiban naponként ISO Lel 
J >nius hónapban naponként 180 Lel 
Jullui, augusitua hónapokban . . 230 Lel 

Gysrmsksk nyaralását teljen fela'össéggel  vállaljuk. 
Roman, német, frsneia  felügyelettel,  nagysierü ellátással 

napi penzió = 100 L. 
Különféle  Bzórakoaások a vendégek részére: 
Tennisz - Strandfürdő—Elsőrendű 

Jazz-zene. — Minden este táno. 
4 - S 

1 Közönség figyelmébe I 2 
28 évig voltam a csíkszeredai 
.GANZ"-villamossági cég 

FÖSZERELŐJE, 
tú éB tuigó szolgálataimért leépí-
tettek s most Csíkszeredában 

MAGAM. 

I 
No. 433 

26 Maiu 1933. 
Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că 
la Gimnaziul .Petru-Rareş" din Mercurea-Ciuc 
se primesc oferte  pentru furnizarea  a 80 (optzeci) 
stânjeni lemne de foc,  până la data de 15 Iunie 
a. c. inclusiv, ora 5 p. m., când va avea loc 
licitaţia. 

Plata se va face  imediat. 
Caietul de sarcini se poate vedea Ia can-

celaria şcoalei, In fiecare  zi, Intre orele 10—12 
dimineaţa. 

Director, 
Sp,. T u d o r . 

I 

Elvállalod mlcden e szakmába vágó 
elektromoa mankakat , u. m.: 

MODERN LAKBERENDEZÉSEKET 
osengöket, erőátvi tel i Bierele-
seket a lngjutányosabb árak msllett. 
Az általam végeztetett munkálato-
kért szavatoBBágot vállalok. 

Szíves pártfogást  kér: 

Paulovits Antal villanyszerelő, 
Q l m n á a l a m aooa 109. saam. 

8—13 

\ 
I 
i 

Nr. 18-1933 Port. 
PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE. 

Subsemnatul po'tSrel adui la cunrţtinli, ti»21 

deriziune' N-. 12247-1933 a julerStorM Mlx & din Braţov sí 
In baza dec zlnnel Nr 0. 621 — 1933 a Jud m xte Gli orghenl, 
tn favorul  re< lainantel Firma Bonrre et Comp. Brafov  repr. 
p-ln advoeatnl Dr. Iulln Szántó. — pentru lnoassarea oreanţ 
de 4180 Lel — banl fl  aso. se fizoazk  termen de lleltiţ e p« 
zina de 6 lnnle 1933 orele 10 «. m., la f>(\  locnlul 'n oomuna 
Gh-orghenl 'a loonlnţa nrmkrltllor unde ae vor vinde p-ln llci-
taţtune publloft  judlolara 1 maşină de onaut 8 In ger N'. 2918730. 
I canapea, I dulap de halni, 1 ereden) eu st elt, 1 vaoS roşie ÍM 
valoare de (iöCO lel. In eaz de nevoie |1 snb preţul de eatlmure. 

Pretenz nnea oa-e e do n-aaat faee  4 80 Lel — benl 
eapltal do^Bualle on 12«/. soootlte din zlua de 3 Aprilie 1932 
'ar spesele până aoom sublllte de 794 Lel — banl. 

lntrnoât mobilele eart ajung la heltaţte ar ii fost  seche-
strate %i de alţii |i aaeţt'a fl-ar  fl  oâştlgit dreptnl de aoope-
rlre, 11-ltaţie prezent» este ordonanţa şl tn favorul  aeestom, 
In aenzol art. 120 legii LZ. din 1881. 

Gheorghenl, la 18 Maiu 1033. 
Portirel: (aa) PEBVEH^VS'Hi 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyaaertbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

•51W» UaiáUItott álakkal 
h e a a e r a a h e t ő k i 

Nagy Q. Jóssef  asztalosnál, Zsögöd. 
í isgfslslő  blztestták Miatt réazlatflzatásro  Is. 
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