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a segélyesés össsege még magasabb volt, mint az
Könnyű a dolga eseknek, mert as építő harcos
Főgimnáziumunk évzáró ünnepe. de
előző években. Nem említve a tan- és fentartól díj- munkát nem ismerik. — Egyetlen feladatuk a lelkek
kedvezmények elég tekintélyesÉS
összegét,
különösen az masalagoláBB,
Kivonol&s Osiksomlyóra
a felelőtlen kritika gyakorlása, as elégePOLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI
TARSADALMI
HETILAP.
internátus jói gazdálkodó Igazgatósága és aa erdélyi detlenség szitása s a nagyszájú hangadás.

A róm. kath. főgimnázium junlua hó 21-én, aaertanács vesető.'ége támogatta hathatósan
Ml könnyebb, mint ea. Van-e ma hálásabb és
dán délelőtt tartotta záróünnepét. A* Idén egy okos, egyházmegyei
arra érdemea tanulókat. A státus 49 eaer lejt adott könnyebb aaerep mint ÖBasebolondltanl, felzaklatni aa
h ilyes gondolatot valósítottak meg. Ápolni akarván a eas célból,
aa
internátus
pedig
27
tanulónak
ttdott
teljeB
emberi együttélést. Lehet-e biatosabban felszínen mar íép mnlttal való mély kapcsolatokat es áldozni a mult vagy részleges ellátáal-díj engedményt 75000 lel ÖBBradni, mint a demagógiával, a lelkekben élő nyugnemes hagyományainak, a hosssu ború után végre szegben.
Véndiák-alap, minthogy pénsel nem kama- talanság éleséBével éa szélhámoskodással.
ránk köszöntó napfényes juolusl reggelen a kongregá- toztak, aaAIdén
2 ezer lejt tudott adni jutalmaNehés ma a közéleti szereplésben eredményes,
ció zászlója alatt aa Ifjúság és a tanári kar kivonult sásra. Mégis aligcsak
volt egyetlen ssegény diák, jó maga- produktív
munkát végeanl, de annál hálásabb ordító
a székelység kegyhelyére, CsikBomlyóra, hol aa Intézet viseletű és jó előmenetelü
lfju,
aki
ne
résaesült
volna
bölcsője ringott, s ahol több szásadon át nevelkedett a valamelyes segélyben, könyv, vagy pénBjutalomban. AB hiénának lenni egy nemsettöredék vonagló testén.
Egyre többen akBdnak, akik élére ssöknek azokciikl Bzékely Ifjúság az ősi hitben és a tudományoka kiáltó nyomor közepette is valóban gazdagon nak az
adottságoknak, amelyek a nehéa megélhetés
ban. A jelen meglátogatta a multat, bogy töltekezzék intését
adott
aa
ő
szegénységéből.
Es
a
beszámolóból
s
a
jemeg uj életáramokkal abból a kimeríthetetlen ener- lentésekből mindenki láthatta, hogy aa intését feladata gondjai között a lelkek békétlenségén teremnek.
gia forrásból, amely ott buzog mindig a székelységmagaslatán áll. Aki elfogultan, tárgyilagoa szemmel Napról-napra tűnnek fel Ismeretlen nagyaágok, akik
Rimára a csodatévő Szent Szűz lábaná*. Eljött a gyer- nézi annak életét, kénytelen megállapítani, bogy annak nem tudjak tovább nésnl a magyar nép asenvedéselt,
mek a szülőhöz, hogy annalc jóságos arcából biz- falai között minden önző éB Önaetlen sovinizmustól ment nincsenek megelégedve a küadelemnek aaaal a gerintató, bátorító melegség áradjon üatalon megtépett
munka akarja formálni a rája bízott lfju lelke- cével, amelyet eddig a Magyar Párt képviselt
szivébe. Eljött aa ősök példájából tanulni: hinni, bizni, nemes
Nem Írok arról, hogy as adott körülmények
ket,
beléjük
a hármas nagy római princípiumot:
remélni, derűs ifjul Bzemmel bátran előrenézni, aa örvé- Deam timere,vésni
köaött, az itteni politikai rendaserek között kl tudhat
boneetum
vlvere,
suum
cu
que
trlbnere
nyek és forgatagok közepette most és később ls embe- Istent imádni, becsületesen élni, embertársainkat sze- egyebet elérni, mint amit a Magyar Párt küsrül, férfi-tsan megállani. Erre intette az Ifjúságot László retni B e földnek, ahová a Qondviaeléa állított derék, delme 15 év alatt megtartott vagy elveszített. ElfogadI/oác2 bittanár ls, kl tliaea lelkes besaédében arra buzhatjuk és nyugodt lelkiismerettel lgasol es orsságban
ditotta őket, kivált a távozó abaolvenseket, hogy mind- megbízható, munkás polgárai lenni.
minden politikai történés, bogy asokkal a fegyverekkel
Aki gyermekét ilyen aaellemben akarja veaetnl, Bsemben, amikkel itt meg kell küsdeni, azzal semmivégig hűek maradjanak a Szüzanyához. Et a hűsig
boldogulásuknak, egyéni és nemzeti fennmaradá- ami pedi< egyedül Jelenti az lgaaabb, mélyebb, jobb féle más, ma Itt fellépő magyarkodás, népmentés vagy
suknak a legbiztosabb záloga. Az ifjúság könoyeB és több életet — az nyugodtan hozhatja ide ót minden őaalnte elgondolás aem tudott volna kUebbaégl eredszemmel vett bucaut Máriától a a Te D^um-oa nise vallási és nemzeti külömbBég nélkül. VisBBakapja az ményt vagy máa feljavító gasdaaági életet teremteni.
Intézettől azt — felékesítve a legfőbb gazdasággal:
végeztével visszatért a főgimnáziumba.
Da mert a magyar párti küzdelemnek egyik néviltteris et pietate — tudományai és jámboreággal.
telen saemlélője, tudok arról, hogy a gyakori képvlselóA tornaosarnokban.
Ami pedig minket caikl székelyeket Illet, legyen válasatásokon saás saámra akadnak a népükért .aggódó"
mindenki vllágoB tudatában annak, hogy milyen magyarok, akik egyik a máslkát verik le egy-egy
Maga a záróünnepély a szlllők és érdeklődők jelen- végre
nagy kincse aa lntéaet e városnak, a cslkl .blatoa* helyen való jelöltetésért; mert láttam Ilyen
létében a tornateremben folyt le. Kezdődött a román értékea
aa egésa kereTÜ aoreu magyarságnak; terméssetU felkínálkozó leveleket, tehát minden Időre
kirá'y-hlmnuaz művészi, hatásos elénekléBével. Azután BBékelyaégnek,
töltBon el örömmel mindenkit aa a tény, hogy moBi megcBömörölve alakul kl bennem as a kételkedő hang,
következtek azok a kötött és aaabad énekdarabok, és
Is vannak ragyegó szemű éa ragyogó Baellemü kicsi bogy aa ellenaékleakedó, magyar egységet bontó törekmelyeket az ifjúság a aajnoaan elmaradt segesvári székely
diákok, akik egysaertí kunyhók egyaserü köré véseknek, a népünk sorsáért aggódó becsületes lelkület
dalosversenyre tanult volt meg; eaekből a legfinomabb bői indultak
el nagy utjukn. Vezesse ea a fölemelő mellett, nem-e éppen a „tnellőaéa" miatti megbántódás
összhang áradt, a aengó, daloló lélek kelleme hatotta tény a legegyaaerttbb
aatttót is ana a gondo- a moagatója.
át valamennyit. Igaz gyönyörűséget szereztek a hallgató- latra, bogy hOBBa Idesaékety
nyiladoaó
lelkű gyermekét
Örökre megmarad bennem es a gyanú, amikor
ságnak, mely örömmel tapsolta meg őket. A szép siker tanu'ja meg, hogy aa érte hoaott legnagyobb
a Magyar Párt küzdelmének és egységének felborltátitka a vezető kesében van: az intését ének- és sene sem aok. Mert minden lehangoló és csüggedésreáldOBat
késs- sára Irányuló kezdeményesésekről hallok.
tanárát, Sarkadi mestert, már ismerjük; ő valóban tető jílenség dacára 1B kitartó küzdelmünk végül
la
És joggal, mert akikben a szerénytelenség olyan
érti a mesterségét. De nemcsak, hanem Igazi művésze
fogja hozni az Időt, amikor a többségi nép ia belátja, mértékű, hogy nem lamerl el a rátermettségnek az
hivatásának. ízig-vérig müvéBzl készségekkel megáldott el
nekünk, viharvert, tragikus sorsú, kisebb számú arravalóságnak természetes kiválasztását, aki nem
lelek, született karmester a javából, aki valami köny- hogy
IB jogunk van a munkás, értékes polgárokat akarja meglátni aBt, bogy nem nemsetklsebbségl Jogok
nyed bravúrral tudja vinni magával az éneklő lfju népeknek
megillető, emberhez méltó élethez ezen a* ősi földön. érvényesítését, de távol minden nemzeti élettől, ssetársaságot.
Tudnivalók a Jövö tanévre. rencsétlen apró embereknek Igaaságos Jogait aem lehet
Papp János, az intézet agilis Igazgatója, aki e
tető alá juttatni a többaégi nemset elsárkósottsága éa
n-héz időkben mindenre kiterjedő gonddal, a legmaBeirási kérések, az ÖBBSSB osztályokba (I—VII), bizalmatlansága miatt, akkor Itt az őaalnte jó aaandék
gasabb szempontoktól irányítva vesetl aa intézetet, valamint bárminemű vizsgára szóló kérések benyújtan- kétségessé válik.
beszámoló beszédében visszatekintett az év nevezete- dók aa Igazgatói Irodában 1933 augusztus hó 31-ig.
AB udvarhelyi magyar nép junlua 19-én Imposáns
sebb mozzanataira. As intéaetet az év folyamán több- As első osztályba lépők Jól tesalk, ha már moat jelentször meglátogatta aa erdélyi kathollkusok fópásztora, keznek éa benyújtják kéréaüket (az Igaagatói Irodába módon megmutatta, hogy egységes sslvvel áll a Magyar
az ifjúság jóságos atyai barátja, Majlátb püspök: 1 g- van kéréBminta, aat ott kl kell tölteni a ellátni 11 L + Párt küzdelme mellett. S es Igy ls kell legyen. Egy
uióbb pedig, junius hó 14 én, Ousti vallás- és közok- 1 L. repülóbélyeggel) A kéréshes melléklendők: 1. kisebbségi nemzetnek addig adatott élet, amíg a testtatásügyi miniszter tüntette ki látogatásával, aki a Állami szül, anyakönyvi kivonat, 2. keresztlevél, 3. a véri szeretetben együttesen tud harcolni.
Ott a Magyar Párt Ennek a szellemnek letétetapasztalatokon teljes megelégedésének adott kifejezést. lanfelügyelóaégtői láttamozott el. lak. bizonyítvány
ményese ÓB minden tehetségnek, a fajáért küzdő akade olasa s nem adeverinţa), 4 ujraoltáal
Az igazgató bezáró gondolataiban különösen hang- (Certifíoat
rásnak befogadója. De Uraim, 10—15 képviselői mansúlyozta, hogy as a d-trék, melyen vallásoi szellem és bizonyítvány, 5. állampolgársági bivonyitványminden .felfrissítés", „fiatalok előre", „több
Javító éa egyéb vlasgák szeptember hó 1-én kez- dátumot
lelkület, amelyről az ifjúság az iskolában oly sokssor
demokráciát", .eihatároaóbb aktivitást" sürgető harci
bizonyságot tett, áradjon kl belőle odahaza a családra dődnek. — A szemináriumba lehet jelentkezni a nyár zaj mellett sem lehet több száz előre törő tehetségnek
ó-i társadalomra egyaránt, hogy a lemondás, csüggedés, folyamán. Bevonulás Ideje sseptember hó 14-én.
Veni-Sancte s a tanév megnyitása Baeptember hó biztosítani.
közömbösség, sót ellenséges magatartás mai esaeveasett
Jnllus hó 2 án a Magyar Párt marosvásárhelyi
15-én;
16 án a rendea előadások megkezdése. Ha eltérő nagygyűlésén
világában hadd indu'jon meg, bontakozzék kl éppen aa
IB meg kell nyllatkosnla a magyar egyifjúság tisztultabb, ideálisabb, apostoli lelkéből a rendelkezések jönnének a tanügyi hatóságoktól, azokat ségnek ezen álláspont mellett és le kell számolnia
Idejében közölni fogja aa igazgatóság a helyi lapokban. azokkal, akik as utóbbi idóben egyre elérkesettebbnek
jobb, szebb idők hajnala.
Aki bővebb tájékosáBt akar, forduljon a fóglmná- látják as Időt, a magyar nyomorúságot arra, hogy
Ai Intézetből végleg kilépő Ifjakat kérte, bogy
és a saemlnárlum Igazgatóságáhos, akár Baóban,
hűik legyenek utolsó Iehelletlg azokhoz a nemes esz aium
utjain.
akár Írásban, mindketten kéaaaéggel állnak rendelke- elinduljanak as egység-bontás
*
mékhez, magasztos erkölcsi elvekhea, amelyeket as zésre.
A.
V.
iskola hét éven át lelkükbe vésni Igyekeaett; őrizzék
A Magyar Párt udvarhelymegyei tagosaiénak
meg hálájukat és szeretetüket as aíma-mater-rel szem
Junius 18 lkl nagygyűlése Iránt aa egéss megyéből
bfn. A többleket buzditotta, hogy a nagy vakációt okohatalmas érdeklődés nyilvánult meg. Megjelentek ason
san felhasználva, azzal a derűs, rugalmas, tiszta testDr. Bethlen György orsságos pártelnök, dr. WUler
tel éB lélekkel térjenek as uj tanévben vlsssa, amilyen
A nyomorúságnak, a gazdasági éa erkölcsi meg- Jóasef, dr. Gyárfás Elemér, Laár Ferenc a magyar
nel most az intését elbocsátotta.
próbáltatásoknak évelt éljük. Különösen a romániai parlamenti csoport tagjai. Az Imposáns gyűlés lelkes
Véfül felolvasta ason nemessslvü alapítóknak és klaebbaégl magyar nép kerül percről-percre neheaebb hangulatban hallgatta végig a magyar képviselik beszámolóit.
adományozóknak a nevét, akik as ifjúságot aegélyben, helyaetbe.
Nem caoda, ha a politikai küzdelem rádobja mavagy jutalomban résseBltették B akiknek aa lntéaet
gát erre as áldatlan körülményre éa mindegyre megnevében leghálásabb kössönetét Nyilvánította.
Azután aa osztályfőnökök köaölték a tanulók elő próbálja szétsaakitanl a magyar tömegek össsetartását
Nem a véletlen dolga aa, bogy a Magyar Párt
Tlaenöt esatendőa sérelem. Bgy tdós Nagy-Romámenetelére és magaviseletére vonatkosó adatokat B
kiosztották a könyv- éa péns|ntalmakat. A beiratkozott junius hó 19 én Saékelyudvarhelyen, as ottani tagosa- niával. Minden, kttlftUd előtt aa egyenlőségünk tárgyá210 tanulóból kimaradt 2, elbíráltak 208 at. Sikerrel iéval nagygyűlést tartott. Ssükség volt erre. A aüliesstő ban tett állítással ssemben cáfoló valóság as, amit
végzett 163, lamétel 12. javító vizsgára utasítottak 83 at. törekvések as utóbbi időben éppen Udvarhely vármegye ebben az orsságban képesek elkövetni éppen a világkezdték kl. Olt lépett fel legveasedelme- háború sserencsétlen áldoaataival aa erdélyi, bukovinai
A tanulmányi éa magavlaeletl általános eredmény jó. magyarságát
az a hadjárat, amelynek célja u kimondott hadirokkantakkal ssemben.
Az V. osztályba való felvételi vlssgát (aa u. n. examen sebben
derékba törni as Itt élő magyarságnak egyetlen
Hiába van alkotmánytBrvény, amely aa oraaág
de admitere) junius hó 14-19. napjain tBrtotiák. Je- Iránya
minden polgára réasóre egyenlőséget blstőaHL" A korlentkesett a aseredeiakból 20, a kézdlvásérhelylekből harci fegyverét: as összetartásnak egysegét.
Jó világ Jár ma azokra, aUk képesek fajnk kttz mányok egysserten nem törődnek vele. Ha még a
9, régi 2, ösueaen 81, átment 22, a többi sseptember
delmével ssembe fordulni, akik meg tudják tagadni rokkant Bgy körül aem hajlandók Igaanágot ssolgáMstaL
ben Javíthat.
Több eaer rokkant némára Írjuk mag lamét
AB Idén as Ismert leromlott gasdasági visaonyok nevelésüket, a beltó alaphangot ós saját érvónyesümlitt a Ju'almaiéira kevés p é u állott rendalkMÓtre, léslkért osatlósnl tódnak asegódcd bármilyen sáaaló alá. eseket a felvilágosító sorokat Ds tudni k«U róla aa

A Hamar Párt livarhelpiyei naiyonlftse.

biét eltolódik az erdélyi tiadiroUaiitiiI Met rendezése.
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— A osiksseredai kösbirtokosságnál folyó
évi junius hó 24-én tartotta meg a Szövetkeaeti Hivavolt folyó évi junius hó 18-ái délután a Faranc-rendlek tal ellenőrzé szerve a hivatalos Inspekcióját.
Doktorrá avatás. Ko'ozsy Lászlót, a kolozscsiksomlyól kegytemplomában. Cslksseredából la nagyon
sokan jöttek el erre a vecsernyére ugy, hogy a nagy vári jogi fakultásán jogi doktorrá avatták.
templom padsorai teljesen megteltek érdeklődő közön— A osiksseredai róm kath. főglmnásium
séggel. A zenés vecsernyét tulajdonkép Barkadl Elek, növendekel as érettaégln. Junius hó 25 én kezfőgimnáziumunk jeles ének- és zenetanára nndeste, dődnek meg egész Erdély területén az érettségi vizsa csíkszeredai dal- ÓB aenesgyesület zenekarinak és gák. A helybeli róm. katb. főgimnázium VII-lk OBztályt
a helybeli róm. kath. főgimnázium Ifjúsági énekkarának végzett növendékei a brassói Mesota líceumban összeülő
közreműködésével. A dirigens természetesen Sarkadi
előtt állanak érettségire. AB idei érettségire
volt, aki rí vid Idő alatt ezúttal is ogy kedves kis dol- bizottság
a gimnáziumunkból 35 ön jelentkestektek, a veterán
got produkált. Aa orgoián J«kab L íjoB Ferenc-rendi érettségizőkkel
együtt.
növendék játszott, Ügyes pre'udlummal veaetvén be a
—
Kreysa
esredez kulturelöad&ia a Hősök
programot. Az lfju szerzetes oly feltűnő tehetségre
valló ügyességgel kezeli a hatalmas és komplikált Baer- emlékezetéről. Aa Astra kulturelőadásalnak sorozakezetü orgonát, hogy tovább képeztetéBe, művészi tában Kreyaa ezredsa, a helyőrség parancsnoka ju'iua
fogások elsajátlthatása végett, fölötte kívánatos dolog hó 1-én délután 4 órakor, * Vigadó nagytermében
volna. A zenekar és orgona együttesében egy kisebb előadást tart a mai társadalom éa a Hősök emlékezete
Beetbowan kompozíciót hallottunk, nagyon ügyes össze- clmío. Aa előadás tárgya megállást parnncaol az élet
tanulásban, ahol feltűnt az orgona fegyelmezett ki- küzdelmeiben vakon rohanó és ideálokat nem Ismerő
használási. Az énekkar, zsnekarl kísérettel Bíithowin embernek. Mi, amikor kiveszett ebből nz önző világ.Isten diosőaégé"-t mu'atta be, aaép sikerrel, majd ból a világháborús áldozatnak és férfias kötelességNagyobb pofonosapást még törvényben bizó aa énekkar „ Mária — Isten temploma" k^zdatüsaép teljesítésnek elismerő megbecsülése, «mikor minden
emberek nem kaptak, mint ezen alkalommal. A közismert énekkel zárta a műsort. KUlöo emlékezünk nép életében előtörnek a vértáldozó Idők konjukturáján
nyugdíjpénztár egyszerűen közölte a rokkantakkal, m a g ugyancsak a program keretében Rácz Chrgely nagyranőtt demagógok, akkor különös fontossága van
hogy a megszavazott törvény életbeléptetésével végzett főgimnáziumi tanuló által előadott „Ave annak A ku'tusznak, amely a Htsök tiszteletét a mai
foglalkozott a nyugdíjpénztár végrehajtó tanácsa. Maria' számról. A fittel ember széles reglsterben társadalom alappillérének építi kl Kreyza ezredes, a
Azokat nem találja elég világosoknak s igy mind- mozgó kellemeB tenor hanganyaga általános feltünéBt minden tu'tur megmozdulásunk iránt érdeklődő, magaaddig nem hajthatja végre, amig a törvényhozás keltett. Nagyon könnyedén Intonál. Hangja tisztán sabb goa-lo kazásu ember jólsmnrőse városunk tárvilágosabb szövegezésben nem tisztázza a?.t, hogy csengő s ha a kiejtést és dinamikai fogásokat tovább- sadalminak. Amit ő mondhat a Hő'ök tiszteletéről,
kire vonatkozik a törvény.
képzés által elsajátíthatná — nagy és szép jövő azt tudjuV, hogy a megértő, emelkedett és őszinte
Kegyetlen, minden jó érzéat felháborító álláspont várna reá.
lelkület megnyilatkozása. H «Ugassuk meg szívesen
ez, amelyet a rokkantak elképzelhetetlen elkeseredésA zenéB vecsernyét a szokásos egyházi szertar- előadását, amelyre a rendezőség ezúton is meghívja
sel vettek tudomásul. Azonnal Vajda miniszterelnökhöz tás fejezte be.
városunk közönségét.
rohantak. Utóvégre erdélyi ember, Ő talán meg fogja
Kívánatos volna, hogy hasonló széppel és jóval
— Kitüntetés. Néhai dr. tusnádi É theB Zoltán
érteni ezt a méltánytalan és emberek tovább kínzására Sirkedl mester máskor ls örvendeztetne meg. Szívesen 21 éves Csaba nevűfi», a vlvó-rsapat versenyben szeszolgáló furcsa törvény magyarázást Vajda miniszter- ott leszüok.
Kilo. rpelt, mint egyetemi hallgató. Mint legfiita'abb küzdő
elnök akkor nem fogadta a küldöttséget és utóbb
ezüst ÓB bronz érmet nyert.
junluB 25-re adott kihallgatást.
— Eljegyséa. Ktjtsa Nu íVa Csikkozmás és
Junlua 25-én tehát kezdődik élőiről BB a gyilkos
KÜLÖNFÉLÉK.
Perneczky Káro'y E-ztergom, rém. kath. ell. lg. tanító,
küzdelem, amelyet 15 éve folytatnak szoknak a kiFelhívás előfizetőinkhez.
jegyesek. Minden külön értesítés helyett.
végzésére, akik egykor rokkantságuk árán megmeneA BCsiki Lapok" előSzetőit tisztelettel arra
— Fehér Imre éa Fekete RÓBBÍ a helybeli
kültek a harcterek borzalmaiból.
a félév elteltével, hogy hátralékaikat ren- milkedvn'ő gyerekekkel 1933 junius bó 25-én délután
A hálás utókornak mindenképpen díszére válik kérjük
szíveskedjenek. Lapunk egyetlen fenntartási '/•7 órai kezdettol. Csíkszeredában, a közbirtokosság
aa az embertelen lelkület, amellyel képes a háborús dezni
közét az előfizetési dijak adjak. A mai viszo- székházában előadják a „Tündérke" cimü regényes
rokkantak ügyét ennyire költségvetési tehernek be- est
állítani. N»m lovagias, nem emberieB az a bánásmód, nyok között lepünk előállítását lehetetlen biztosí- operettet.
— A hadirokkantak kösmanka alól menahogyan elgáncaolnl Igyekeznek szerencsétlen, rokkant tani, ha az elöBzetőink nem teljesitik kötelességüket. Kérjük tehát szíves megértő jóindulatakut tesek A kézségeinkből több panaRZ érkezik, bogy a
embereknek, legasentebb jogalt.
sok
nehérséggel
küzdő
lapunkkal
szemben,
hogy
rokkantakat közmunkára kötelezik. Felhívjuk a községi
Nagyot vét a hazája ellen Is az, aki nem Bkarja
vihestük a helyt magyar ujságbetü mun- elő'járóságokat, hogy az I. O. V. törvény Bzerlnt a
elismerni, megbecsülni a férfias áldozatkészségnek és tovább
rokkantak a közmunka alól fel vannak mentv«.
kötelességteljesltésnek azt a példáját, amit a hadi- káját.
— Tusnádi Élthes Gyula dr.
kitüntetése.
— Kolping Egylet májra hó 28 ára Z-iögcdrokkantság képvlBel. Azok a generációk, amelyek látják a háborús áldozatnak ilyea módon való megcsufo Hirt adtunk már a jogtudományok kiváló munká- filrdóre bird?tett majálisát az abnormis Időjárás miatt
lását és meghurcoláaát azoknak a véleményük lesújtó sának, tusnádi Étbes Gyula dr.-nak, a kihágisi megtartható nem volt. Legutóbbi értekezleten hozott
tanéos bún te főbírójának, a budapesti Pázmány Pé határozata fzernt az elhalasztott nyári mulatságot
less a vértáldozó kötelességekről.
ter [tudomány-egyetem jogi karán xz alaki és az ugvnrc^ak tánccal egybekötve, de kibővített programmEgyébként Bukarestiben 1933 évi junius hó 8 án anyagi
kihágási szak tárgyköréből egyetemi ma fczámokka), n j-zett fürdő területén ju'ius hó 9 én
megalakult az Erdély, Bánát és Bukovinai hadirokkan- gén-tanárrá
történt kinevezéséről. E kitüntetéshez rendezi meg. R 'méll a rendezőség, hogy a kitűzött
tak szövetsége. Bármi'yen rosszindulattal ezemben csatlakozik most
az a hírünk, bogy a kiváló jog- napon kedvező lesz aa Idő s Igy a következő hétre
tovább viszi a harcot. Jogainkat nem adjuk fel. Tovább tudóst, Élthes Gyula
dr.-1 kormány főtanácsossá (ju'ius bó 16) va'ó elhalasztásra nem kényszerül. n
küzdünk éB akármilyen nevetségepnek is látszik még nevezték ki. A magyarországi
napilapok bőveb kibővített műsort te'jeB egészében jövő számunkban
mindig hiszünk abban, hogy kell ta'áltaston ebben BB ben méltatják e kitüntetést, mi azonban
helyszűke bozri fogjuk.
orsságban végül ls egy ember, aki megérti a csatolt miatt csak röviden számolhatunk be.
területek hadirokkantjaival szemben elkövetett máafél— Munkaadók figyelmébe. Aa 1933 évi
— A Xántus kápolnai ilnnejtség
junius junius bó 1 ével életbelépett uj társadalombiztosítási
évtlzedeB embertelenséget éa égbekiáltó igazságtalan25
én
vasárnap
délelőtt
10
órakor
kezdődik.
Autóságot.
törvény értelmében a régi bérfizetési jegyzékek nem
Nem akarunk senkit elkeseríteni. Da sz erdélyi busz-járat reggel 6. 7, 8 és 9 órakor a Dürr-féle használhatok. A végrehajtási utasításnak magfelelően
epy kibővített L'sta de plata került forgalomba, melyrokkantaknak mindenképpen Bzámo'nl kell azzal, hogy üzlettől. Viteldíj személyenként 15 lej.
ügyüket mérhetetlen rosszindulattal kezelik. O yannal,
— A gyergyólfalvi bombamerenylet ügyét nek hátlnpján 17 pontból álló kitöltési magvarázat
amilyent elképzelni aem tudnak azok, Bkik ez ügyben a Semmltőasék folyó évi junius hó 21-én tárgyalta. van. Bíszoreztmtő a Vák ár-könyvkereskedésben,
Csíkszeredában.
nem tevékenykedtek.
A Bammltőszék juo'us 28 án hirdet Ítéletet.

egéss közvéleménynek. Ismét a legkörmönfontabb
rossiindnlattal Igyekeznek elgáncsolni aaokat a megszavazott törvényeket, amelyeket aa erdélyi hadirokkantak 15 éves sürgetésére megsaavazott a román
törvényhozás.
Az erdélyi, bukovinai hadirokkantak 15 éve
hétaaer—nyolczszor kevesebb nyugdijat kapnak, mint
regátl bajtársaik. 1932 évi október hó 10-én kihirdettetett a Monitorul Oflclal-ban a legénységi rokkantak
nyugdiját egységesítő törvény éa 1933 évi május 9 én
a tiszti rokkantak nyugdij egységesítésének törvénye.
A háborús csonkák nyomorult tömegei örömmel
vették tudomásul, hogy végre annyi megaláztatás,
annyi bukaresti kálvárlsjáráa, andenclásáa éa könyörgés után aikerUlt elintézni másfélévtlaedes sérelmüket.
1933 évi junius hó 8-án aa erdélyi és bukovinai
rokkant tisatek gyűlést tartottak Bukarestben. Hálásan
emlékestek azon mindenkinek, akinek réssé volt abban
as Idegölő küzdelemben, amely a rokkantak ügyét végre
megoldáshos juttatta. Egyben küldöttségileg kereBték
fel a nyugdíjpénztár elnökségét, hogy a törvények
végrehajtása lrint jóindulatát kérjék.

a „csiki l a p o k "

tárcája.

Miért nem lehet Retesz Dénes kommunista?
Dénes gazda félrészegen bandukolt haza a felszegi
uton. A két deci tenyővíz parafodrokba tolult észinentes
koponyájába, melynek búbjáról a kalap rég felvette az Eill-ltorony állását. Lábait a kis gyermek filozófiájával szedegette s a járástudományból csak azt nem feledte el, bogy
a lábakat egymás elé kell rakni. Igy lépései valami menésjelleget kölcsönöznek neki. Akkorákat tappogott, mintha
egy magasabb lépcsőfokra irányitott léptei mind az alattavalóra estek volna. Hanem, liogy a józan ember magatartásából mi se hiányozzon, egy autónyomba állott s abból
a föld szörnyű vonzóereje dacára sem zökkent ki.
Igy jutott el cserepes Józjiékig. Józsi, a falu politikusa,
ott könyököl tornáca nccára néző részén, s megelégedett
ábrázattal szemlélte ázott szomszédja szerény törekvéseit.
— Mire való ez a nagy sietség, Dénös szomszéd,
hájszen a nap csak most vette a direkciót a SarkS feli ?
— tréfálkozott Józsi.
— Icigtől, telelt a gazda, megsem gondolva, bogy
más gondolkozás! mód is van az övén kívül, mely ugyancsak kereste az összetüggést Icig korcsmája éa furcsa állapota között.
— Azt látom — kapott bele Józsi a beszéd fonalába. —
Hanem ha igy kerül az asszon Ítélőszéke elé, hát kevéa
biztatót jósolhatok.
— Eh, az áldóját, erre nem ea számítottam 1 —
nyugtalankodik Dénes gazda, akinek hátán ielesége említése működésbe hozta az idegrendszert.
— Hát én ae azét mondom, hogy a füle mellett
fttttyé változzék, hanem hogy egy kicsit rendözöttebb állapotba kerüljék haza, mert hanem az arca váltóvá alakul az
asszon aláírásától.
— Hál hogy a világ sorja, Józsi — kezdé a azdt
a gaada, Jóasi gyenge oldalára tapintva.

Zenés vecsernye

— Hej — kapott a szóba Józni, nehogy máigra terelődjön a beBzéd — bizon rossz lábon áll szegén. Kpppg
most olvasom az újságból, hogy Titueszcsu a Sóvjetoroszországgal nem tutta megkötni az orosz—román megnemtámadási szerződést.
— llát abból következik-e valami? dugta bele Dénes
gazda az érdeklődés orrát.
— Uijáuk magyarokra semmi rossz Be jöhet, hanem
a rományokra. S osztán, ha kitúr a háború, a komunyizraus elárassza Romániát, s akkor nekünk, prúletárokuak
esincut csak jó jöhet. Met akkor a komunyizmus szabad
kezet nyer, működésbe léphetünk müuk es. — Ezutáu
aztán több ur nem lesz, hanem minden vagyon közkézen
forog s nem parancsolhat akkor senki senkinek. — Egészen
beletüzesedett a kommunista érzelmű Józsi. Hanem ez a
lelkesedés átragadt szomszédjára is, akit tűképpen az ragadott meg, hogy mindenki egyeulíijoggal rendelkezik a nein
dirigálnak az emberek egymásnak.
— Emmá beszéd — bőké szavakba érzelmeit. De
szegényről csakhamar leszedte az örömmázt a következő
gondolata.
— No, mét szontyorodék e, mint egy leveli béka?
Tán nem füllik a foga hezza ? — tudakolta Józsi a kedélyváltozás okát.
— Az enyim, a füllik, hanem a Terézsié ? — vélekedett a semmi államformához nem hasonlító papucskormány
alatt nyögő gazda.
— Mit? Hát egyszerűen rája tukmálja ezt a nyugalommal adózó komunyizmust. Előbb azép szerivel a ha
igy nem, hát rekcnmbaszedéaael. Utaján es embör maga
vajmi a szösz. Eréjjességgel ké fellépni az ijjen harpiák
ellen.
A jótanácaot Józsi megadta anélkül, hogy meggondolta volna, hogy ebben a küldetésben Dénea bának még az
ujjabütykit aem vállalná el. Hanem szavai nem maradtak
hatás nélklli. A gazda önéneteaaégét annyira felkeltették,
hogy Józsi nem tndta tovább tartóztatni. A kapuban Józai
szerenosét kívánt a gazdának s mintán az befúrd ált aa

nooarkon, sóhajtott utána: zsegán tatári

Terézsi néni azalatt lázason várta az nrát. Hisz inunk»
idején, pláne szombaton annyi ideig időzzön egy ember a
felesége tuilta nélkül, ez már mégis csak több a kelleténél.
Így fogta fel legalább is Terézsi ném.
— No, várj csak vén csoroszja I — monologizált
magában ökigyelme. Hátha még előre tudta volna, mil^l«
megmérgezett szellemmel megrakódottan jő, hát eddig lelforditoita volna az egész házat, az ötvenen túlhaladt, tle
nyelvét eredeti fiatalsággal kezelő házi asszony. Éppen a
tésztát gyúrta az esiéli gombóchoz, mikor erőteljes, fölényt
eláruló lépésekkel jön a gyanútlan gazda fel a tornác lépcsőin.
Terézsi ném nyugodtságot erőltetett magára, mintha észre
sem venné a belépőt a várta, hogy az magától kezdje meg
az önvádolást
— Jó estét asszon I — köszön a gazda illemtudóan,
noha a szürkületnek még a nyoma is alig látszott Terézsi
ném hallgatott. A gazda azonban fel sem vette a felesége
hallgatását, hisz vannak neki bogarai. Jobb azokat nem
bolygatni Levetette felső ujjasát a leült a feleségétől kissé
távolabb egy székre, mert lábai a Néhai névből a kezdő
betU alakját felvették. Fejét kezeibe dugva, njjainak szabálytalan repedésein keresztül ravaszul figyelte az asszonyt,
miközben szavakat kiesett, amikkel feleségét a tárgyra
vezesse. Ámda Terézsi ném sem tudta megőrizni azt a nemtörődömséget, amit férje megérkezéaekor színlelt a nyugtalanul kacaintgatott relytélyes férjére, várva, hogy az szót
kezdjen, amire ő is megindíthassa az eldngott folyamot.
Nem is kellett sokáig várnia, mert most az egyszer Ádám
kapta az ördögtől az almát. A gazda megkezdte m o n d ó k á j á t
te .asszon I" bevezetéssel. Terézsi ném a bosszantott medve
dörmögésével adta tndtára, hogy jöhet a többi.
— Mi morogsz Terézsi ? — erőltette a nagy hangot
a gazda, miközben a hiányzó „t" egy pipa alakjában az
agyarái közé dugta. Erre aztán kitört a zivatar. Dénöebá
felhőszakadást vélt a feje felett, mikor a felesége a sorvasztó
nyavalyák valamennyi fajtájával áraaztotta el a családfán
még élő a elhalt tagjait, fel a hetvenhetedikttkapáig.Ez
a rokoniági liata ilyen szavak között való alreoitáláaa

dühbe hozta a gazdát De mikor aa uasoay a kőszáli sas
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— A Juniusi nTagdíj ikra hitel még nem
Zsögödfürdő megnyitása: 1083 Junlua 29.
— A osiksseredai hadkiegészítő parancsérkesett lapunk i&rtálg. A pénzűgylgazgatóság napon- nokság
hozza azon 934. és régebbi tor- A kitűnő gyógyhatásáról messze Ismert Zaögödfürdőnket
kint várja afizetési utalványt B ait valÓBdnü jövő hét osztálybelitudomására
akik tanulmányi Bzabadságot óhaj- unius 29-én nyitja meg Kalfás József bérlő, ünnepélyes
elején megkapja, amely esetben a nyugdíjasokat a köz- tanak, hogyifjaknak,
kérvényeiket
a hadkiegészítőhöz legkésőbb keretek között. Kalfás kiváló sserveső kese, erre as
ségi elöljáróságok utján azonnal érteBltl.
folyó év augusstuB 16 lg adják be, mert ezen idő után alkalomra a közönségnek sokáig emlékesetes kellemes
— Nagysaabásu János-nap Junlus 25 én a a fölöttes katonai hatóságokhoz a kérvények nem szórakozást ígér. A rendbehozott Zsögödfürdő szívesen
Hellwlg fürdőn. Cslkssereda jelesebb nyári „Jánosai* terjeszthetők elő. Szükségesek a következő iratok: várja a fürdőközönségünket a megnyitásra és as egész
uzy határoatak, hogy as Idén együttesen tartanak Szabályszerűen felbélyegzett kérvény; Declaraţia Mo- szezonban. Állandó, olcsó kocsijára!, amely Indul as
Jinos-napot junlus 25-én, a cslkaseredal fürdő meg- del A és B; adóblzonylat a hadmentesBégi adó befize- Ipartestülettől.
nyitása napján. Kötelesőleg kimondották, hogy ott kell tésért ; az egyetem beiratkozási bizonyítványa; láto— Sserenosétlenség. Lázár Mihály 19 éves
legyen minden társaságban Forgó János. Az esetnek gatási bizonyítvány román nyelvre lefordítva éa hite- gyergyószentmlklósl
mószárossegéd, munkák őzben
érdekességet ad as a körülmény, hogy a Jánosok lesítve azok részéről, akik külföldön végzik tanul- súlyos sserencsétlenséget
szenvedett Egy combét vett
veteránja gyöngysorba foglalva bemutatja társai és mányalkat, azon Ifjak, kik most először kérnek tanul- fel a vállára, miközben as
felejtett kést oly
saját életéből a szórakoztató réssleteket. Minden János mányi szabadságot, mellékelni kötelesek a születési erővel nyomta a nagy teher abban
a karjába, hogy azonnali
nak joga van hozsájuk méltó véndégeket vinni, kik és állampolgársági bizonyítványt ls. A tanulmányi operatW beavatkozás vált szükségessé.
kőzött a Péterek és Palik előnyben részesülnek.
szabadság Iránti kérés letételének határideje folyó év
hlr. Szentes Qyula madófalvi
— Ezer székely leányok fogják oz évben augusztus 15, az Íratok benyújtásáé pedig október 15. legény—a Törvényesek!
folyamán fát szállított a közbirtokossága
3 írlóa-Boldogasszony napját újra jelentős szép ünneppé A csikl hadkiegészítő parancsnoka: Kreyza, ezredes. erdejéből.télEközben
öBBzetalálkosott Boldizsár Ferenc
avatoi. Ez a kedves, a nyár pompájától övezett Miria— A Dalosszövetség pályazata. A Romániai
A bárca körül szóváltás keletkesett,
ünnep régebben 1B az Ifjúságé volt. Az akkor még Magyar Dalosszövetség pályázatot hirdet a „Dr. Inczédy erdőpásztorral.
hevében az erdópásztor fegyverét használta.
ciiksomlyól főgimnázlum|növendékeinek Mária társulati Joksman Ödön vándordíj* verseny müvére. Ez a mll ki- amelynek
törvényszék most tárgyalta az ügyet Boldizsárt
tagjai ezen a napon tettek a kegytemplomban hűség- zárólag földm'ves dalárdák számára alkalmaB férfi- és A
okozott testi sértéB miatt 1 hónapi
esküt a székelyek Boldogasszonyának. Tiszta ajkkal, vegyeskarra átirt eredeti magyar népdalegyveleg lehet. gondatlanságból
bátor szívvel csendült a fogadalmi ima a székely Ifjak Tehát nem vaUmely szerző által komponált dallamok, fogházra és 500 lej pénzbünteteBre Ítélte.
ajkáról, melyben msgasbatörő tiszta székely életutak hanftm valódi népdalok Írandók át ugy férfi, mint
— Julius hó 15 én a aongorahangoló vároÍgéretét, Szűz Mária lobogójának mocsoktalan meg- vegyeskarra. A pályanyerteB müvet az 1934 évben sunkba érkesik. Kérjük a hangolásra Bsorulé zonőrzésének Ígérete szárnyalt. Ezer székely leányaink az tartandó V. országos versenyen fogják a földmlveB gorákat előjegyezni a Vákár-üzletben.
ősi viselet tlsatességében Máriához jönnek bitet tenni, dalárdák előadni. A dalok BBáma négynél több nem
— Tüseset Junius hó 21-én délután kigyúlt
a múltnak megbecsüléséről, a jövőnek muakába szén lehet. A hangterjedelemnél ügyeljen a szerző a földtelódött építéséről. Élő virágkoszorúba, kezet kézbe m'ves dalárdáknál támasztható Igényekre. A pályázat Dr. Otetea Valér csíkszeredai ügyvéd autó-ssinje. A
fogva, dalos ajkuk ősi ritmusára táncot lejtenek, majd dija 2000 lei. A pályázat beadásénak határideje 1933 tüzet idejében észre vették s pillanatok alatt elfojtotfestői csoportokban, jelenetekben mutatják be népi szeptember 15. A pályázat — titkos lévén — jeligés ták anélkül, hogy bármilyen kár keletkesett volna.
életUk színes, eredeti és érdekesebb mozzanatait. Igy levéllel nyújtandó be erre a címre: Romániai Magyar
— A hirdetett saóvőtanfolyamot a nyári
Kászon : a fonót, Cslkssentmártón : menyasszonyi be- Dalosszövetség, C uj, ref. kollégium.
munkálatok miatt későbbre halasztotta a rendezőség.
mondót, Cdiktap'oca: a Virágos kalácsos lakodalmi
A oserkess osapatok fogadalomtétele.
menetet, Csiksomlyó: népballadát jelenit meg, Csík- Junius—hó
UnnepélyeB keretek között tettek
szereda élőképe :„Falu végén kurta korcsma". Szavaló fogadalmat a18-án
Adófizető polgárokhoz!
clkBzeredal róm. kath. főgimnázium ÓB
kóruí. Az UnnepBég fényét és díszét Majláth Guztáv Potru-Rares liceum
cserkészei.
A
Vigadó
termében
A
pénzügyminisztérium
számú körrendelete
Erdély püspökének jelenléte adja, aki a délelőtti szent rendkívül nagyszámú közönség jelenlétében szentelték alapján a következőket hozzuk (>5411
adófizető polgárok tudomisét celebrálja. P. Tréfán Leonard főatya tar'ja az meg a zászlókat és Kreysa ezredes bevette a cserkész- mására ; az illetékes adóhivatalokaz minden
néven nevezendO
iionepi beszédet. A d. e, folyamán az ezer székely fogadalmat, ugy a csapatoktól, mint a parancsnok- befizetésről szabályszerű adónyugtát kötelesek
kiállítani.
leányok szinpomás körmenete Csíkszereda város uccáin ságtól. As ünnepségen jelen volt vároBunk színe-java, Végrehajtás esetén is a pénzügyigazgatóság végrehajtó
köis végig fog vonu'nl.
ami azt is jelenti, hogy közönségünk tökéletesen Ismeri zegei, kiknek szabályszerű meghatalmazásuk van az adóazokat az értékeket, amelyet a cserkészet jelent az szedésre, szintén szabályszerű nyugtát kell adjanak (chitanţa).
— Községi jegyső urak figyelmébe lnspek- ifjúság
nevelése terén.
Érdekében áll tehát az adózópolgároknak megvizsgálni
CÍDÓB jegyzőkönyv
nyomtatvány, valamint a közslgi
alkalmazottak fizetéséhez Biüktéges Stat de plata ÓB
— A Dobreanu vlllagyujtogatás ügye a azt, vájjon rajta van-e a hivatalos nyugtán az adótizetS neve,
Contul de gestiune (Költségvetési füzetel) er. ujtörvényszék elő't A csíkszeredai törvényszék Dr. részletezve a fizetett adó összege (töldadó, házadó, stb.) alá
törvény rendelkezéseinek megfelelően elkészültek és Jikab Sándor — ZParcea tanácsa folyó évi junlus van-e írva és bélyegzővel el van-e látva az illetékea adókaphatók a Vákár-üzletben, Csíkszeredában.
hó 19. 20. és 2l-én tárgyalta Dr. Dobreanu gyergyó- szedő által.
A pénzügyminisztérium mindazon rendes adófizető
— Halalosások. Imreh Elek fakares^edő írun- Bzentmlklósl közjegyző villájának gyujtogatásl perét.
Amint emlékezetes 1932 évi november bó 13 án meg- polgárainak, kik az esedékes negyedévi adójukat egéazben
tás életének 51-ik évében junius bó 17 én elhalt Csik- gyúlt
Dobrean közjegyző villája éB az berendezé- kifizetik a negyedév második hónapjának (15-ig azaz: 1
karczf alván. Temetése 19-én dé'ulán volt, impozáns sével Dr.
együtt földig égett. — A tűzesetből rövidesen ápriliB, — 1 julius 1983 be kell fizetni 15 májusig. 1 júrészvéttel.
bünügy lett, amelynek vádirata vádat emelt Dobreanr lius — 1 október 1933 be kell fizetni 15 augusztusig) éa
F r i d i Dénes bir.okos 63 éves korában, folyó körjegyző,
Sllberstein Imró biztosítási tisztviselő ellen igy tovább). 5 százalék adócsökkentést ad az uj végrehajhó 17-én elhunyt C-lkszenHéleken.
blztoHitáai csaláB él gyujtogatásra való felbujtás miatt tási törvény alapján és pedig pld., kinek 1000 lei negyedDomokos Ödön blrtokoB életének 29-lk évében mlg
János a gyújtogatás végrehajtásával vádolvaévi adója van és befizeti a fenti halárnapokig, ugy 1000
folyó hó 22 én meghalt Cslktaplocén. r«tnetése junius áll aLindorf
törvényszék
A három napon át tartó tár- lej helyett csak 950 leit kell fizetnie, 50 leit pedig leirnak
24-én volt, melyen ugy Taplocza, mint Somlyó közsé- gyalás során sokelőtt.
tanút hallgatott kl a törvényszék, az adójából. Ellenben mindazok, kik nem fizetik negyedévi
gek lakosai részéről nagyszámban vettek részt.
amelynek második napján több terhelő tanú visszaa negyedév utolsó napjáig, azoknak adója hivatal— Verekedés. Vízi András és János L>jos vonta terhelő vallomását. A vádat Mlhuta üryész adójukat
ból 3 százalékkal lesz felemelve, mégpedig a következőraadéfalvl legények junlm hó 19 én az uccán össze-képviselte. A perbeszédek során Dr. Otetea Valér képpen. Pld. ÍOUO lei első negyedévi adó nem fizetés eaeverekedtek. A c^endórőrjárat gyorsan a helyszínen rámutatott arra, hogy aemml bizonyítéka nincs a vád- tén felemelődik 1030 leire. Ha ez esetben sem fizeti valaki
termett és szétválasztotta a verekedőket. Erre a két nak. A törvényszék az Ítélet kihirdetését junius 27-re az adóját ez a 3 százalékos emeléB 10 százalékra lesz felellenfél összefogott, neki esett a csendőröknek és halasztotta el.
emelve, hozzáadva még 2 Bzázalék végrehajtási dijat, azaz
In akarták fegyverezni. A csendőrség a legényeket
A késdlvásárhelyi volt osiksseredai 1000 lei helyet az adófizető félen végrehajtanak 1120 leit,
átadta az ügyészségnek, ahol hatóság elleni erőszak róm —
kath. tanhóképső képesítő vizsgái a leg- már a második negyedév első hónapjának 15-én. Ha ebben
miatt m»gindi'ották as elj&ráat.
szebb
eredménnyel zárultak. A vizsgákon Badeleanu az esetben sem fizet a tél a fennt emiitett napokon ugy,
— Lopás, Benes Miklós csomtfalvl lakóahoz közoktatásügyi
felügyelő és Lázár István szaktanár kilógják tűzni az árverést és ez esetben az adófizetők kötebetört Fereccz János remetel gazda, ahonnan 600 lejt állami kiküldöttek
voltak jelen. A 41 jelentkező közül lesek még az árveréssel járó költségeket is hordozni.
és egy zekét lopott.
36 tanítójelöltnek sikerült a képesítő vizsgája.
A hagyatéki illetékek fizetése szintén 5 százalék ked-

méltóságteljes szárnycsattogását utánozta, egybe félelemmé
változott a dühe. Szótlanul húzta a székecskéjét a sarokba,
ledezetiil a kályhát hagyván, hogy az esetleges bombázás
kárt ne okozzon becsea személyében. Itt pipázgatott csendesen, mig a felesége enyhébb hangon nem tudakozódott a
pazda előbbi mondanivalója után.
— No igen I ugrott fel örömében a gazda. — Hát
ugy áll a dolog asszon, hogy ügyes nemsokára itt lesznek
a komunyisták s nekünk hogy készen kapjanak, meg ké
valúüiccsuk a kommunizmust.
— Hát a mi a fityíene? — politizált az asszony.
— Az egy alkotmányos életmód, hol ezután a férfi
az egyedüli ur a házban, akinek a felesége hűséget ké
eHküggyön. No ezt neköd elengedöm. Kiilömben a házból
*s kilóditliassa, ha neki tetszik — fejtette ki a saját szája
ize szerint a gazda a Józsi szomszédtól hallott igéket.
— Mit-e ? Kérdezett ntána az apszolutisztikus érzelmű
Terézai, mintha nem jól értette volna. A gazda képe kérdőjelé alakult Nem tudta, mit csináljon ijedtében, Ha újra
elmondja, a másik peroben már nem tudjafiu-e, vagy leány.
Ha pedig nem, a lelkét fogja kirázni az uralmára féltékeny
asszonyság. Azért Pilátnai elazántaággal caak annyit mondott .Amit mondtam megmondtam.*
No ezt ugyan kár volt, mert több szava nem ia volt
a hajótörött Leninnek. Az aaazony karjánál togva ugy
kil&ditotta... „Lássa el a marhákat" cím alatt, hogy a lába
a két méterea repüláa után caak a tornáoban talált azüárd
talajt.
— Ide a lábát bé ne tegye, mig azt a bolond gombát
ki nem veti a tejébOl I — kiáltotta ntána Terézsi az istáló
felé bakutó gazdának. De 8 hamar megvigasztalta magát.
A szégyent hamar elfeledte kedvalt állatai között Ott,
köztük, a jámbor állatok között látta megvalóaulni az igazi
kommunizmust, hol diaznó, tehén, ökör, ló — mily íáintoa
egyetértésben élnek minden eskütétel nélkül. Caak azon a
gyászos tényen szomorodott el, hogy caak egy az aaszonyi
állat tesz különbséget a zavarja meg azt a harmómkna

rendet

— Uj helyi rendelet késsül a nyugdíj ki- vezmény alá esik, ha 45 nap alatt befizetik.
fizetésekre. A csíkszeredai pénzUgyUazgatósAg ujabb
A pénzügyminisztérium ugyanazon számú rendelete,
rendelkezést készít elő, amely a ju'iusl nyugdíjkifize- kötelességévé teszi mindazon bérlőknek (ház, föld, stb.),
téseknél lépne életbe. A lényge az, hogy ezután a hogy mielőtt kifizetnék az esedékes házbért, vagy haszonnyugdijakat minden percepţia székhelyén
fizetnék a kért, kérjék a tulajdonost, hogy igazolja nyugtával a beficiki részeken ls. A tervvel kapc: olatoBan több oldalról zetett esedékes adót a haszonbért képező föld, avagy ház
érkezett hozzánk észrevételezés, bogy hívjuk fel a után. Mindazoknál, akik nem fizették még ki adójukat, a
Pénzügylgazgató urfigyelmét, miszerint nem kívánatos bérlő levonhatja a haszonbérből az esedékes adót, melyet
ez a változtatás. A csiksomlyól nyugdjas miért legyen köteles hivatalos nyugta ellenében befizetni az illetékes
Cilktaploczához; a cslksz«ntkirályi pedig Cslkszent- adóhivatalnál és a nyugtát a tulajdonosnak átadni.
mártonhoz kötve, amikor Csíkszereda minden BzemAz uj végrehajtási törvény értelmében lefoglalható az
pontból inkább megfelel a nyugdijak félvételére.
az adófizető összes készpénz, avagy természetbeni követe— Veszett kutya garásdálkodása. Cslksse- lése is, még pedig:
reda vároa területén egy veszett kutya junluB 21-én
1. A bérlőtől járó és esedékes haazonbér egéazben,
több kutyát összemart és súlyosan öBBseharspta Imre vagy részben, mely az illetékes adópénztárnál fizetendő be
József mindszenti azületésü lovász legényt. A lutyát a haszonbérbeadó helyett, annak adótartozásába.
lelőtték éa az állatorvosi hivatal megállapította B
2. Amennyiben kiderül, hogy az adófizető a kincstár
vessettséget. Imrét azonnal a kolozsvári Pasteur Inté- félrevezetése
oéljából oly szerződést csinál, mely nem felel
zetbe utalták védőoltásokra. Figyelmeztetjük a köaön- meg a valóságnak,
ebben az esetben egy felügyelőt nevez
Nóget, hogy a legszigorúbb ebzárlat van elrendelve. ki a pénzügyigazgató,
kinek köteieaaége a beinkasszált
Kíméletlenül lemérgeznek ezen Idő alatt minden as haszonbért befizetni az illetékea
adóhivatalhoz.
uccán kóborló kutyát.
Ezek azok a főbb kedvezmények és hátrányos követ— Egy u) tekepálya nyiltmeg e héten Cslk- kezmények,
melyek az adózókra háramlanak, éppen ezért
sseredában, a közbirtokossági vendéglő udvarán, mely telhivjuk a figyelmét
az adófizetés
kivitel és czélsserüség tekintetében felette áll az eddig pontos teljesítésére. az adózó közönségnek
Pénzügyigazgató.
Itt Ismert tekepályáknak. Az agilis vendéglős költséget nem kímélve Igyekezett azon, hogy a pálya felsserelése minden hozzátartozó igényt kielégíthessen
Bátran állíthatjuk, hogy esen sportot kedvelők kellemes
SPORT.
szórakozást nyernek általa.
A Csíkszeredai Sportegyesület nagysia— A „Corso" fodrásaüslet esnton Is értesíti básu sportünnepélyét Junlus 29-én tartja déla hölgyközönséget, hogy Péter Vilma női-fodrász a után 3 órai kesdettel a gyakorlótéri pályán. A rendemost érkezett vissza négy hetes tanulmányútjáról, zőség gondoskodott a sportszerű szórakozás minden
magával hozva a legújabb dlvatujltásokat és a ssak- elképzelhető változatáról. Kérjük közönségünket éa
in ának minden újdonságát
városunk sporttársadalmát támogassa est a kellemes
— Halálos saerenosétlenség. Sándor István ssórakosást Ígérő sportdélutánt.
criksseotdomokosl születésű szolgalegényt, junlus 22-én
Junlus 26-én Csíkszeredában vtndégmérerdőlés kBsben a fa agyonütötte. A helyeslően ször- kősést Játsaik a sepzlssentgyörgyt footballnyet halt
osapat A mérkősés kesdete délután 4 tea.
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Egy erdélyi föur följegyzései.
Radnyiaitky

Sándor bíró

hagyatékiból.

Terjed a betegség szennyes Ivóvíz, fertAzött élelem,
B. B. gróf nagy vadáBS volt B minden évben részt eleség utján ls. Verebek ls bthurco' hatják a ragályt fertAzött,
vett a Retyezáton tartott napokig húzódó medvevadá- Idegen udvarokból, kertekből, mtzőkról stb. Természotes fertörténhetik ugy ls, hogy uz tiuterek bejárnak a fertőBzatokon, Dd kártyázni is nagyon Bzeretett, főképpen tAzésudvarokba,
ahol a tyukoa már döglenek éa Igy a ragálypiqáetirozni s igen magaB alapon, úgyhogy ritkán ka- zött
anyagot lábbelijükön, ruhájakon, öntudatlanul hazavlBz:k saját
pott partnert vadásztarsai közül. Volt Nagyváradon udvarukba, lakásukba.
egy bankár és kereskedő, akivel gyakran kártyázott.
Az egé&zségea állatok elkülönítése után a régi tartózEgy vadássidény előtt találkozott vele B elkezdte ka- kodási helyrAl a baromfi trágyát öBsze kell gyUjtent és el kell
égetni.
A tyúkól falait, az UlAradakat. az etető és Itató edépacitálni :
nyeket 30—35 százalékos marószóda lngoldattal alaposan
— Jójjön el velem a Retyezátra vsdáBznl. Meg- le kell mosni és pedig előbb az tterő-ltató edényeket, azután
hívatom. Este aztán, meg ha rossz idő lesz ós nem az ü drndakat éa egyéb berendezési tárgyakat B végül az
ól falait elkezdvén leiit a gerendán (platón) folytatván az
tudunk vadászni, p'quetirozunk.
oldalfalakon, utoljára hagyván az ól padlóját bzntán egy
— Hogy mennek, méltóságos uram, még kitalál- néhány napig az olat nyílva bell hagyni klazellöztetésre és
hogy a napfény, a nap melege jól átjárhassa, átiU'hease. —
nának nézni maguk közül az urak...
Később az egész ólat teljesen át kell meszelni a fenti sor— D hogy néc'k 1 Nekem azok mind régi, kedves rendben.
barátaim, ba meghívatom, nagyon fognak örülni és megEzt a fertőtlenítő eljárást végre kell hajtani, minden
látja, milyen szívesen látják majd...
súlyosabb természetű, járványos állatbetegségek eBetén.
A tyukpestls la gyors lefolyáan betegség, rendesen
— Lehet, köszönöm. Da más baj Is van. Soha
nap alatt végez a beteggel. Enyhe fjitőiés esetén 7— 8
életemben nem volt vadászfegyver a kezemben s katona- 3—4
korom óta más Bem... Hogy álljak most oda újoncnak, nap la eltelik, mlg az állat elpusztnl.
Tünetek: A bettgség a: állat étvágyának, élénkségének,
őszülő fejjel?
mozgékonyságán ik osökkenésével kezdődik. Csakhamar alu— Nem tesz semmit 1 Haj olyan helyre állítjuk, székonyság ói teljes tompaltság lép fel. A beteg hőmérséklete 43 —44 C. fokra emelkedik. Most már a beteg félre húzóhol nem ÍB lát medvét. No caak jöjjön el I
dik, szárnyalt leereszti, fejét lehorgasitja. tollazata borzolt,
Addig beszél, mlg a bankár belement.
fénytelen, kuporogva, mozdulatlanul áll, gubbaBzt vagy ül
Az első két napon nem történt aemml, olyan egy helyben. Könnyen m»g'ogható s ha járásra késztetjük
helyen állt, — biztonság kedvéért egy vadőr kíséreté- tántorogva, nehezen mozdul, későSb már lépni la alig képes.
áll lebenyeg aötét, osaknem fekete vörös színűek
ben — hogy nem is látott semmi vadat. Htrmadik A taraj éahasonló
sötét'n elazelerjesedlk a szemek körül la.
napon a vadászok állása a vadászlak közelében volt B lesznek,
A szemhéjak osakottak a a könny bőségesen potyog, hull.
a bankár állása egészen a ház közelében, igy igazán Az orrnyl ásókból szürke szinü nyúlós nyál szivárog, hasonló
nem volt valószínű, hogy ott valami komoly vaddal nyálka a torokban ta tilálhaió A beteg Időnként a fejét megés Ilyenkor különös, tlkkanó hangot hallat iu nyálat
találkozhaBBék. Az Idő sem volt jó s az egész hajtás rázta
prüszköl kl az orrából és a torkából ls. Jellemző, hogy sem
nem' sok jóval biztatott.
az orrfolyás, sem a haamenés nem kellemetlen bűzös.
Megkezdődött a hajtás. Alig telt el azonban neElhullás előtt a hőmérséklet hirtelen mélyen alásüllyed.
A tyukpeatls gyógyítási teljesen eredménytelen. Ezért
gyedóra, a vadászok abból az irányból, hol a bankár
kell az elkülönítést lelkiismeretesen keresztül vinni, a tisztoállt, rövid Időközben két lövést 1B hallottak. Aztán gatást,
fertőtlenítést alapoBan elvégezni és a hullákat elégetni
csend lett, Nem IB esett az egész hajtás alatt több
B a k a , jár. főá'latorvos.
lövés, nem voit mire. Tekintettel arra, hogy oly közel

volt a bankár állása a házhoz, egyedül volt, még a
Bzokásos vadőrt Bem adták melléje s a vadászok nem
tudták elképzelni, ki éB mire adhatta le a két lövést?
H >jtás végeztével kíváncsian m>-nt*k arrafelé. Mikor
odanéztek elhűlve látták, hogy uj vadásztársuk minden
tagjában reszketve ül egy fatörzsön.
fuala ké @®o«a
H
— Ml történt? Ki lőtt? — kérdezték kíváncsian. «
— Éa voltam... — dadogta fogvacogva.
— Hol? Mire?
— Nem tudom. Iitl — B a szemben lévő ürü
bokrokra mutatott.
2
efigiayaQaérel.
~
— De mégis mire lőtt ? Hogy történt ?
— Nem tudom. Csak booylt ludok, hogy miután ^ Állandóan olcsó kocsijárat az IparlsstOlsttől
azt mondták as urak, itt aligha lesz valami, leültem
erre a fatönkre a rágyultottam egy szivarra. A puskát
a térdemre fektettem. Egyszer megzörren valami B
bokorban. Odanéztem, valami aagy bsrnát varv fekeSzíves pártfogást kér:
„
tét, — mit tudom én ? — láttam f->l*melk<-dnl. Felk p
tam a puskát, arrafelé tartott*m. Bumm II Rálőttem.
fiidSbíttö.
*
A nagy valami eltűnt. ,AHg ülök két percig, megint ^ E a l f á a
látom, hogy az a nagy valami felemelkedik. Mont már
„GORSO" női és féifi fodrikszüzlet
megijedtem, ds megint odalőttem. M»gint eltűnt Azóta
Oilkaaereda, Bratlaouuooa 48.
mind attól féltem, hogy megint felemelkedik, de hála
Istennek, nem emelkedett fel. Dj most már itt vannak
as urak B Igy nincs semmi baj.
I « l n « k
ffisy«lMttt«t
Tisztelettel
értesítem
Csíkszereda város és
— Medve volt? — kérdezték.
— Lehet, nem tudom, de nagyon nagy volt.
vidéki hölgykósönséget, hogy Péter Vilma
— Menjünk oda, nézzük meg, valami nyoma csak
hólgyfodrasuó a 4 hetes hOlgyfodrásaatl
less, ha olyan nagy volt, — Indítványozta a társaság
karzatról visszaérkezett üzletembe és a m.
egyik tagja.
t. hölgyközönsóg rendelkezésére áll. Szolid kluolOdamentek. Hát egymás mellett két óriási baraa
gálás,
a legméreékeltebb árak mellett.
medve feküdt a bokorban. Min a keltőt szíven találta
Silves pártfogást kér,
as oj vadáss.

«Zsögöd-fürdő megnyitása g
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fiáa.

föl a pártkörbe s ott azoknak, akiket nem ismert, már
bemutatkozott:
— Beteg Imre vagyok.
Kösben odaért egy kissé süket úrhoz B annak is
bemutatkozott, de az nem jól értette:
— Tessék? Ml a neve?
— Betegh vagyok — mondta most már hangosabban.
— JJ, ugy? Végtelenül sajnálom. Mi a baja?

Láaár Domokos földbirtokos ós Csanády Sándor
járásbiró, kl szigorúságéról és mérges terméssetéről
volt híres, jó barátságban voltak. Egy alkalommal
Csanády ssalmaösvegy volt és Lázár Domokos meg
akarta hlvnl ebédre. Blkttldte tehát kocsisát a járásbíróságra aasal as üzenettel, hogy sslvesen látja ebédre.
A kocsis, aki civilruhába volt öltözve, el is ment,
bekopogott a járásbiró Bzobájába B be 1B ment. Éppen
KÖZGAZDASÁG.
egy tárgyaláB folyt több résstvevővel. A kocsis odaállt
Baromflbetegségek.
Csanády elé.
A tyúkféléknek Igen ragályos fertőző betegsége a tynk— Nagyságos ur, kérem 1 . . .
pestla. A tyúkok közOtt akárhányszor 80—90, sít 100 százaiéA járásbiró ránésett:
veszteséget ls okoz. A betegség ragályos elad sorban a
— Hallgasson I Uajd, ha magára kerül a sor I Kos
tyúkokra, azután a pulykákra, fácánokra, rigókra, verebekre.
A kocsis visszavonult s a tárgyalás folyt tovább. Súlyos járvány esetén, az ujabb megfigyelések szerint, ritkán
ludak éa ruoik la megkaphatják e bitegaéget. — Bégebben a
Soká tartott, a kocsis megint bement:
tudomány a vlzl szárnyasok megbetegedését nem Ismerte.
— Nagyságos ur...
Ujabban szórványosan libák és rucák megbetegedését és
Cianády dühbe jött:
elhullását ls megtlgyelték olyan vidékekan, ahol a járvány
— Mondtam már, hallgasson I Akkor feleljen, ha súlyos fertőzéssel uralkodott. Azt azonban, hogy a ragálykérdenem, addig üljön le oda a padra B meg ne moccan- anyag fertőző képeBsége fokozódott-e, vagy a vlzl szárnyasok
ellenallóképeBaége c Bökkent, a megfigyelések nem döntöttek el.
jon, mert lecsukatom I Értette ? I
Galambokat, egereket, nyulakat, kutyákat még készA kocsis nagyot nésett, állat vont, de nem mert akarva, mesterségesen sem lehet megbetegíteni a tyukpestls
ragályanyagával.
Bsélni, hát leült.
A betfgség természetes nton tovább terjed, ha a beteA tárgyalás elhusódott soká, dél elmúlt B két óra
együtt hagyják az egészségesekkel, A betrgBég fellépése
lett, mire befejeste a tárgyalást. A felek elmentek, a geket
esetén az egészségeseket rögtön el kell ktt önltenl a betegekpadon ott Uit a kocsis. Csanády hozzáfordu l:
től és pedig egészm tiszta, tertózéstől mentes, teljesen külön
— No, ember 1 Most jójjön s mondja mit akar I álló, máa, nj helyre kell helyezni az egészségeseket.
Ki, vagy ml ellen van panasza?
A betegeket legcélszerűbb leölni és as eldöglöttekkel
együtt tollastól, mindenestől elégetni.
— Nincs nekem semmi panaszom, kérem...
Akik a haliákat elássák, oly mélyen ássák el azokat,
— Nincs ? Hát akkor mit akar P — szólt rá élehogy az egerek, patkányok, kntyák hozzájuk ne férhetBenek,
sen Csanády.
kl ne kaparhassák, meg ne ehessék, mert Ak nem betegednek
— Csak azért Jöttem volt, m?rt gazdám. Lázár meg ngyan a döglött tyúkok megevé'étAI, de a ra;ályanyagot
Domokos ur kérette a nagyságos urat ma ebedre, de magukba szedve, széthoidják, elte jeszt:k mindenfelé, amerre
járnak. — A o'gányok ls veszedelmed terjesztői a betegségnek,
ugy hiszem, most már késő.
« Eddig rég megebédeltek. ha a döglött tyúkokat Ak fogyasztják el.

Tusnádi Bstegh Imre ssolnokdobokamegyel földbirtokost msgrálasrtották képviselőnek. BUÓlzben meat
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A „ Z Ö L D F Á N Á L " CSÍKSZEREDÁBAN.

Fürdőző vendégeknek
figyelmébe ajánljuk a Csíkszereda központjától alig másfél kilóméterre lévő

Hellwig-fürdőt
melynek széndioxidban gazdag alkalikus
vasas ásványvize állandóan 21°C hőmérsékletű és mint aditő fürdő a legalkalmasabb — A fürdő feletti árnyas sétány
ózondus levegőjével kellemes tartózkodási hely.

i

Különös figyelmet érdemel a tisztán kezelt

Katalin gyógyforrás,
melynek vize Dr. Hankó Vilmos chemlaí tanár
megállapítása szerint ivókarára kiválóan alkalmit. — Q/omorbajok és szék szorulásnál,
vese, hó'yag, bugyi ő ellen és női Ivarszervek
bántalmalnál.

Elsőrendű francia, román és magyar
konyha és figyelmes kiszolgálás.
A legmérsékeltebb árak ugy a fürdőnél,
mint az élelmiszereknél.
-Mlandó omnibusz-járat,
Csíkszeredából, a Picidillytöl.
Vitel-díj személyenkint 8 lej.
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Madéfalván (Siculeni) az állomás közeiebe, egy jomeneteiü mészárszék felszereléssel együtt, haláleset miatt,
azonnal kiadó. Értekezni lehet ugyanott özv. Meskó Lukáosnénál.
1-2

Háló, ebédlő és iroda berendezések
a legeByaaarttbbtöl a
legfinomabb kivitelig
• ® l y ® >
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besaereahatők:

Nagy G. Jószef asztalosnál, Zsógöd.
Megfelelő biztosíték mellett részletlietésrs Is.
18-
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Hirdetmény.
Armasenl (Cslkmenaság) község vadászterülete
1833 évi Julius hó 14-én délatán 3 órakor, a
községházánál nyilvános árverésen haszonbérbe fog
adatni, 6 évre. — Kikiáltási ár 1500 lel.
Feltételek a községházánál megtekinthetők.

Tompos Petru
primar.

A. Hádasdy
notar.

