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A hét fájdalmu Szűz. 
2. Jézutsal sok veszely kőzött Egyiptomba manakOltél. 

Aiea jacta eat — a kooaa ei lett dobva, 
az isteni Gondviselés a probat megkezdte. A 
szenvedés lavinája megindult, hogy csak a 
Golgota ormán álljon meg. Akiket Isten szeret, 
azokat megsanyargatja. Tanúságot keli tenni a 
hü hősiességről, hogy vészben— viharban ki-
tartanak mellette. Csakhogy ez a szenvedés 
nem fog  enyhülni, hanem mind fokozódik  a a 
megdicsőülésig ku minál. 

Mindjárt adódik alkalom a győzelemre, a 
kin második tőrkent járja át szivet es meiyiti 
a Bebet. Heródes feni  a fogat  gyermekere. Bi 
kell menekiieni, mert meg messze az idő. hogy 
föláldozza  magát a világért. Az Isten bárányát 
még nevelni kell addig. S^ent JjZBtf  veszi 
S Í Ü Í Mariát és fiát,  Isten parancsra Egyiptomba 
mennek. Ujabb szükség, uj»bb nyomorúság. 
Idegen vidékén, idegen emberek közölt. Isme 
retlenül uj életet kezdeni. De boldogítja az a 
m i i t : biziOB heiyen vannak. Ide mar nem er 
ei H ródes kardja. 

Minket is sok veszély környez kívül-belül. 
Alig lehelünk biztonságban örök bo dogbsguu-
k»t illetőleg. Sokszor felsóhr.jiunk:  tiul vagy 
I j t en? S/.ereinenk valamerre elmenni, meg 
szökni. Dd hova? Felkeressük rokonainka' leg-
meghittebb lamerósjinket, de vigaszia>m nem 
tudnak. Hizzá még kötelesutg^inket eibanya 
go juk. Azt véljük, hogy maB muakakörben eu 
környezetben jobb lenne. Ne gondoljuk I O.i 
vagyunk jó helyen, ahová Iiten gondviselése 
áiiiiott. Tarttunk ki rendületlenül, szilárdan 
álljuk a posz'uukat. Lelkünk pedig vonujon 
az imádság Egyiptomaba, ott a kisertes, baj 
nem talal ránk, faidalmunk  is esi ul, enyhüiest-
vigaszt nyerünk. Az imában Istennel btszeige-
tiluk, J*zu3 ia ott van velünk, ide nem er el 
a hiietlenség éB kétségbe esés Heródes kardja, 
hogy beiö üok a lelket, ebből a biza.mat kiölje. 

a N * féljetek,  én vegyok, meggyőztem a 
a világot I" — igy biztat. Mi pedig bátran mond-
juk : Isten az en p>jzsam, mnői féljek,  ö az én 
reményem, miői remegjek? „Isten veiünk, ki 
ellenünk 1 ? 

Március 15 
a szabadság fogaimat  Ĵ ICM oiiLden magyar ember 
számara. D < a szabadsag m irciuil megmozdulása, a 
leikeKnek ez a tavaszi "bredese n-m magyar kezde-
ményezésre robbant. 1848 teién Parisban örvénylett 
a szabadság, egyenlőség, testveriseg jelszava. Es végig 
slivitve Európán O aezországon, B csen keresztül a 
magyar talajban uj erőre kapott, uj goodolatokkal telt 
meg és lett a magyar dicsőségnek, elbukásnak min-
denkor emlékezetes elindítója 1848 mcrcius 15. 

Az osztrák elnyomás idejat elte akkor a magyar. 
A szabadságnak nyugatról eilrdut viharát hol fog-
hatták volna f'l  megerióbben mint a szenvedd magyar 
lelkekben. — Tudjuk mi lett a vege. A magvar sza-
badságharc elbukott a túlerővel szemben OB B -esnek 
irtózatos bosszúállása a magyar történelemnek leggyá-
szosabb lt-pia't Irta meg. 

Azóta 87 esztendő rohant el a nemzet fölött. 
Minden mezpróbáitatáson, tragédián keresztül meg-
mimdt március a szabadság szimbólumának, ame y 
mlnd-m magyar lelket egybefog  a történelmi múltnak 
dicsőságnben. 

87 évi E{y század sem kellett ahoz, bogy a tör-
ténelem száiu dásában megbéküljön és a Duna me-
dencében testver legyen az a ket nemzet, amely 1848 
március 15-től aa aradi bitófákig  anny t gyötörte egy-
mást. — 87 év — éB a törtenelem megdöbbenhet 
annyi hiábavaló szenvedésen, amely végül is e két nep 
megértő egymásrautaltságához vezetett. 

Világháborúk, forradalmak  és annyi véráldosatot 
jelentő megpróbáltatás után éppen a ma embere ne 
értené meg aat, bogy bűnös könnyelműség nem hall-
gatni a történelem szavára. Népek, nemietek ha egy-
másra ntaija a Bora, akkor a szabadság jegyében meg 
kell béküljenek. Ha ma nem, akkor holnap, vagy 87 év 
egymás kínzása után. 

Minket p»dig a történelmi Bors ezen a földdara-
bon mindenkinél Inkább egymáeraátalt I — Hallgassunk 
hát a magyar márciusnak erre a tani Iái ára. 

Jegyzetek. 
A romániai nagyiparuaok nzövetsége az UGIR 

erdélyi kóvete a mu t vasaruap CiUjon közgyuies» 
tartóit. Ezen a közgyűlésén az UüIR központját 
Mircea  Constantin  szenátor kepvtaelie, aki feitudem 
ceiló besz-idüt monduti. Mindenek elolt a kozpoot 
neveben elismerőleg nyilatkozott az erdelyi gyáriparo-
sok tiszta CdUiiűztMeirói B c viiizait formaoaii  ineg-
nylivaLUló tevékenységeiről. — Hagyjanak  nekünk 
bekét  ur uj eszmekkel  — mondta emelkedőit han 
gon a Bzonator — hagyják szabadon  dolgozni  a 
termelő  rétegeket:  ag ipart,  a kereskedelmet,  a 
mezőgazdaságot,  mert etek az ország lakosságá-
nak erdekeit  szolgálják.  — A politikai  vezetők 
— mondja tovább — mindig  uj rendszerekkel  kí-
sérleteznek  és  konstruktív  epites  helyeit  régi, 
nemes tradíciókat  áldoznák  fel,  az uj elmeletekről 
pedig  hamar bebizvnyul  alkalmazúatatlansaguic. 
— Naluuk  nem annyira anyagi valsag  van, mint 
inkább ertelmi  int«nekiua<ia kriaie. Naiunk aa 
ország Baerenoaeilensege aa, hogy oiyan tör-
vényeket hoanak, amelyek a gyakorlati elei-
ben aikaimaahaluiianoA.... Kit igazan megaziviel-
Uelnek a kormanyicrtiik s a lantaaziuus ldco.bgiakai 
n rdeiő poiitiku o», aoztUk a „numerus valachious' 
atyja: Vaida H<uidor ia.... 

• • 
* 

Görögországgal megszaladt a tengeri és a légi 
ÓBSZekbtieten. K.zdclbtn Csak elkZlgelblt jeitn óstgi. 
forrongásról  szo.lhk a bivatn.-JB jtltntebtk, de csok-
bamar kiderült, hogy Qjrogo-ezug kiastziiui fo.djet 
xhaianoB forrad*  mi iaz gyuir . A felkelts  iiaittreutn 
Veaizelosz  un. K<uta szî eterOi kiauvanjban jeiemeue 
Or, bogy a iorrbdu.marok gyozeime teljes es roviu 
ldon btjiui az o;szag Ulotll uia.om a felkeiők  ktzblnn 
letz. Ezzel Bztmbtn Uaidaruz  iMoirfcititinók  a hely-
zet urának mondja magát B Veniteioszt  a haza ellen 
«egynek nyiivam.oiia. N> h< z . o u> mtgaiiapiibUi, hvgy 
a merieg merre bluen. Kaldarisz  javara-e vagy Ve 
otzelosz  lavare... L -gujai<b birtk tZeiint a íorradaioui 
Traciában,  Deim*cedoniaban  tejes erővei diinoog B 
Biama es tavaila  IB u Ieikelók ktzere kirúuek. 
Mibdaaonailttl a tHellas"  cirka.Ó leijtB gózzel Kréta 
ti o ójeben keBZbdittt'tn van, hogy Bzukaeg eaeten 
Vemzeloszt  Hmtneknse. Eddig a toiradaiomnak több, 
iLint 300 na oitja van. n. forradalmat  a kcimtny irann 
o zaimatnibbBg robbbiiioita kl. Az a vád a kormány 
elen, Logy monaichikus torrkvesei vannak. E.zei 
szemben Vemzelosz  fanatituB  ripuuiikánus. A gorog 
forreda  om közelről eidrku az egeaz Balkán bekujet. 
Mar ia Bu garia es Törökország natarmegeiőditeaeket 
végez... 

* « 

• 
Gheorghenlban .Gazeta Ciuoului"  címen két-

hRtenkint e^y romín nyelvű ujsng joienik meg. Folyo 
nó 1 ei szama „Răspuns la o obrăznicie'  ci in aluli 
eicBou kifogasoja,  eot tgyeneBin iBZbdtwnak minósiu 
Upuat fo.yO  evi febru.r  17 íki sza naban megjeleni 
nozi-minyaokei. A civknek türelmetlen  hangja a a 
használt  kifejezesek  aui>0j.iag<t íe>mintene* minké, 
minden tovabol s^otecierelesiői, de meri a cikmrojabo. 
nam akaruik hősi csinálni, le kell szógeznűak a kóvet-
kekőket: NikHok tejissaggel nem faj  a tanítok flie-
zetese. Tóiűak akar bavi 10 ezer leukat bdhatnak egy-
egy tanítónak, akar megtizazerezhdkik az ország oktaio-
szemelyzutet. Nikiink csak az faj,  ami bizonyara min-
den józanul <oadoWodJ romtn aliampolgarnak is f»j, 
nogy t i. ennek aa oraaagnak aöitsegveteeei 
egyszer mar ktegyeusuiyoani nem lehet. Faj 
pidig azjri, m<ri ez miodan adofliíió  poigaraak az 
eleveoeba vag. Nip-nap u.áo t«nul vagyunk azoknak 
az erőfeaziiesekudk,  aminei a pdnzügyi kormányzat 
végez a kiadások eiőteremteseert. N)m irtuak semmi 
uj>t, amit már mások la meg ne Írtak volna. Auboin 
jelentése nem a ml kitalaiaBunk. Ez a pénzügyi tzak 
ertő mondja, hogy a közoktatásügyi kormány 8000 
tanítói kinevezeae is hozzajaru t a költségvetési egyen-
súly megiugatásbhoz. Az ia igaz, hogy a penzügi kor-
mány aa öhBzes miniszteri taicak kiudasainak 10 Bza-
zalekos csökkentesét iriő elő, de ennek Anghelescu 
közoktatásügyi miniszter nem akarja magat aiavetm. 
Nőm ml mondjuk azt sem, hogy nagy közigazgatási 
es tanszeme yiettel dolgozik az ország B általában a 
költségvetési kiadási tetetek túlméretezettek. Redukálni 
kell tehát a kiadatokat az egesz vonalon. Ezt  kívánja 
az ország érdeke.  Nem lehet ea alól kivetel a köz-
oktatásügyi tárca Bem, ahol éppen elegendő halaszt-
ható kladasi előiranyzat lelheiő fel.  Ha egy otmzetea 
pénzUgylgazgatónak meg kell elégednie havi 3500—4500 
leu fUeiessel,  akkor miért kell kulturzonas  pótlékok-
kal  felduzzasztani  a közoktatáaűgyi tárca költBegve-
teaét? H« magas köalgazgalosi állást betöltő tisztvi-
selőnek, 30—82 évi szolgálat után meg kell elégednie 
bavi 8500—4500 len nyugdíjjal, miért kell egy-tgy 
nyugalmazott uniténak 6000—6100 leu nyugdijakat 

adni? Tudott dolog, hogy általában a tanítók Romá-
oiaoan eiónyöaen vanak fizetve,  bz az ők Bzerencsejük. 
Egesz közönséges valami, hogy egylk-maBlk tanítónak 
•z alapfizetése  (drágasági pótlékok nélkül) 2000 leüt 
navoata meghalad. Nem beszélünk a kezdőkről. Más 
tárcánál a legmagasabb rangnak kapják ezt az alap-
Bzetest.  Varmegyénkben mindéhez hozzájárul az úgy-
nevezett kunurzona-pótlek... Mi tehát nem izgatunk 
kedves cikkíró ur. Mi caak közérdekből rámutatunk 
nemeiy egyenlőtlenségekre. Ezert ne haragudjék ea ne 
UiUsztraija alá a cikket akasztófaval...  Óanek ls kell 
tajjon az ország nehéz gazdasági helyaete, nemcsak 
nekünk. 

* 
• 

D;. Kádár Ferencné nagyon kedves sorokat Irt 
a ml daiosaiaknoz. Visszaemlekezve a legutóbbi Tár-
Su.-Mureai versenyen elen sikereinkre, m-gbivafulyó 
ovi második Targui Muresl országos dolosversenyre. 
A cikk lapunk megelőző sz&maban jelent meg. Ndm 
aisHzük, bogy lenne varosunkban egyetlen magyar 
dalos, aki ezeket a szívhez szóló sorokat ne olvasta 
volna éB nem hisszük, hogy lenne egyetlen daio.-.unk, 
akt ne vagyna újból nemes versenyre kelni e székely 
varos d.caOHdgeerl.. Caak egy a baj... Tíz év hosszú 
.dó. Az aikon diiOiO* raszbeo megöregedtek. Hiog-
juk migrdaeadddtt, mjgfatyo  ojodott. Sjkan a regi da-
losok közül eliavoztik ebből a vároabol, BŐI van o yan 
is, au azóta mar orökáiomra Bzendsrült. Nincs után-
pótlás. A mai ifjú  generációt, sajooa? nem erdekil a 
magyar dji ssent ugye. A jelen formaban  tehát nem 
vag>uak versenyképesek s ez elaőaorban az elnemuit 
oreg diiosokaak faj...  Miodazoaaltai nem adjuk fel  a 
rcm-jiiyt, nogy mégis csak ismét elmegy un» a Targul-
Mureei versenyrd. Varoauik mindon joaangu emocret 
azeoieiyiieg la iilkerjúk, hogy vegye ki reszet ebből 
a muaáaool.. H« mindezek dacara még sem Bikerüine 
asszonozol egy Vcraeuyd .lardat, keserű tapasztalatok-
kal euelve, leiküakOdn mi.yseges szomorúsággal, el-
maradunk a szekelyfó^rjs  mmodik dalos versenyéről 
a mini nauyuúaiuakra ^onduiuna visBaa a 10 ev eiőtú 
sikereinkre: 

tBim-bam, bim bam.... bam'.,.. Csendes  nyári 
éj...  Messzi  van a rózsaujju hajnal"... 

LeliioaíorlaM a ro i káli íoiimnáziumliin. 
Fogiiiinaziumunk Ujusaga es tanári ibsiUiete folyó 

no 6 -10 ig lelkigyakorlatokat tartott. Az elmelytd<-B-
uek, a Útfele  nezeenok, a meglgazu.annak, a lelek, 
sorcok helyeB irány u alakú ásanak, benl'ő^égesen szep-
bo dog napjai voitak ezek. A nagyobb fiukat  Verest 
Ernő,  koiuzsmonosiori plébános, varmegyenk szülötte 
vezette, aki egykor az ősi intézet diakja a később 
hinanara volt. A migaa színvonalú kat. folyóiratnak, 
az Erdélyi TuJositó-aak klvaió szerkesztője, a monos-
toriak ízig -vtrig modern Bzocialis papja, mikor a csiki 
diákok köze jon, voltaképpen hazajön. M g is látszott, 
kedee telt benne, hogy g»zdag tudásának, tapaszlala-
lainak, bölcs megiátasainak es önzetlen leikenek kin-
csesiarat megnyubana a csiki fiuk  számára. Az örök-
dlet nagy dolgairól s az emberi élet kicsiny ügyeiről 
dgyaránt világos egybzerüséggel, megkapó, meleg köz-
vetlenséggel szoiott az ijjuifaghoz.  A tettekben  be-
szélő,  munkás igaz léleknek  és  egész  embernek 
igaz,  meggyőző  beszéde  mely hatást tett futai  hall-
gatóságon. Bárcsak ott ülhetett volna előtte az egész 
magyar ifjúság  minden rendű éa hivatásbeli különbség 
aaikiil, hogy kiiarhalta volna lelkét a hoditó igazságok, 
íz egesz eletet bevilágító gondolatok befogadasara. 
Mdgiatbaita vo na, egy a fontos:  bz É j melységeiben, 
>oazó tavlataiban elmerülő lelek, mely állandó derűt, 
oeket, meleget sugároz vissza a földre.  Az a remé-
nyünk, hogy aa iiyen lelkigyakorlatokon, intézeteink 
milyen vallásos szellemen s általában a vallásos élet 
meiysógdin feinjvekvő  ifjúság  lesa a magva annak az 
uj nemzedéknek, amely uj, megifjiió  energiákat fog 
oelevinnl a mai Üresen hahotázó, vagy gyáván nyafogó 
világba, melyben a sunyi önzés, a gyűlölet, kepmuia-
tas, irigyBeg, kapzsisag, embertársak felfalása  hangadó 
-•zerepet játszanak. Reformok  zsivaja tölti be a levegőt. 
Eső — feni  és lent egyaránt — a belső  reform: 
a lelek reformja;  ha ez megvan, a többi reform  éa 
probléma megoldási nehézsége felére  csökken. A malyen 
vallásos életből, a belső megújhodásból bit ós becsület 
fakad;  a hit  és  bsosület  fogja  megújítani a rozzant 
világot. 

A kisebb fiuknál  P. Riduly Kolozs ferenceB  atya 
vezette a lelkigyakorlatot. A tiszta gyermeki szemek 
nagy figyelemmel  kapcsolódlak bele a derék páter 
komoy gondolataiba, melyek nagy erővel segítették 
az E j magaslatai felé  emelkedni a fogékony  zsenge 
lelkeket. 

Mindkét lelklatyát aa lfjnság  hálás Imája klaérl 
szebb, több, jobb, emberibb életet hirdető miBBzlóa 
u-ján. (A.) 
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Hon is állunk a konverzióval és adóinlamóval? 
Sokat vitatott téma ia ez a konverzió. Örökösen 

rigódnak rajta az ország urai. Mióta Argetoiann megcsinálta, 
azóta minden kormány változtatott rajta valamit. A lénye-
get azonban: a nemfizetést,  illetve a fizetés  elhalasztást, 
mindenik meghagyta. Most volt esedékes az első részletek 
fizetése  s ugy hisszük nem érdektelen egy kis betekintés 
a statisztikákba, hogy láasuk, milyen arányban élvezte az 
ország lakossága az áldást. 

A konverzió kedvezményében összesen 2,474,781 
10 hektáron aluli birtokkal biró mezőgazdasági adós része-
sült és pedig 1,209.182 az ókirályságban, 757.028 Erdély-
ben, 300.071 Beszarábiában és 148.5UU Bukovinában. Az 
összadósság kitett 32 milliárd és 656,101.7lt> lejt, ami az 
50 százalékos leszállítás következtében lecsökken Ili milliárd 

•és 828,100.897 lejre. 
A konverziós törvényben foglalt  kötelezettségek sze-

rint az adósság számarányához mérten az első fizetési  részlet 
összegének 414,044.530 lejnek kellett volna lennie. Szép 
összeg ez, ha be is tolyt volna. De nincsen rózsa tövis 
nélkül és előzetes számitáa hiba nélkül. A két millión felüli 
adósból a fizetés  napján nem jelentkezett csak 81.200, 
vagyis az összadósok 3"28 százaléka. Tartományi megosz-
tás szerint az ókirályságban a konverziót élvezó adósok 
2~1 százaléka, Erdélyben 4 51 százaléka, Beszarábiában 
2 UÖ százaléka, Bukovinában pedig az összadósok 3'23u/o-a 
jelentkezett a lejáratkor az első réaz törlesztéssel. Az adó-
suk számához képest a fizetett  összeg százalékaránya olyan 
magas, hogy az igazán a fizetni  akaró adósok legnagyobb 
jóakaratára vall. 

Az első részletet fizető  81.280 adós az összadósok 
számának 3'2S százalékát teszi ki, mig az általuk fizetett 
összeg 118,580.198 lej, ami az összadósság 28"30 száza-
léka. Xézziia csak kissé most, hogy a 81,280 adós közül 
melyik tartomány milyeu százalék arányban vett részt. A 
helyzet igy alakul: Az ókirályságban fizetett  32,824 adós, 
vagyis a fizetési  kötelezettségüknek eleget tevő adósok 
4U'3tS százaléka. Erdélyben fizetett  34,113 adós, ami a 
fizető  adósok 41°'J7 százaléka. Beszarábiában 9546 adós 
fizetett,  vagyis a fizető  adósok 11-74 százaléka, mig Buko-
vinában 4797 adós, a fizető  adósok 5'95 százaléka fizetett. 
Amint látjuk, Erdélyben a százalékarány a legmagasabb, 
ami azt jeleuti, bogy az erdélyi adósokban van meg leg-
inkább a hajlandóság éa a jóakarat a fizetésre  és az adóa-
ságuk rendezésére. Ez a jóakarat még jobban kitűnik, ha 
megfigyeljük  az alábbi kimutatást, mely feltünteti  tartomá-
nyok szerint az adósok számát, akik fizettek,  a fizetett 
összeg nagyságát és a fizetésre  való hajlandóság részará-
nyosságát. A kimutatás igy fest: 

Amint látjuk, az erdélyi összadósok 31*68 százaléka 
teljesítette kötelességét az ókirályság 2917 százalékot 
kitevő kötelességtudó polgárával szemben. Ua pedig a fizető 
adósok számát vesszük tekintetbe, akkor Erdély kötelesség-
tudó adósai számbelileg is felülmúlják  a jóval tömegesebb 
ókirályságbeli adósokat. Még ha hozzátesszük, hogy ezt a 
kimutatást Bukarestben csinálták és igazán nem volt okuk 
az erdélyi adatok szépitgetésére, akkor jogosan megkérdez-
hetjük, hogy miért éppen nálunk, az ország legkötelesség-
tudúbb és legfegyelmezettebb  tartományában dühöng leg-
jobban az adóterror és miért húzza le rólunk a ruhát és 
hordja el ágyunkból a párnát is a végrehajtó. Vagy ugy 
gondol ják odatünt, hogy ott préselnek, ahol van mit préselni ? 
Egy kis gondolkodással arra is rájöhetnének, hogy a prés 
csak addig működik, mig a csavarmenete jó; de ha az kiko-
pott, akkor visszaugrik és állonüti a préselöt. Ezért bizony 
jobb volna egyenletesen préselni és mindenütt csak addig, 
ameddig lehet, mert errefelé  a csavarmenetek már erősen 
kopottak. 

Különösen aktnálisak lehetnek ezek a sorok ma, ami-
kor országszerte megkezdődött az adók évvégi inkasszálása. 
Miniszteri rendelet szerint dircius 3l-re minden adóhátra-
léknak az állampénztárban kell lenni. Tüzzel-vassal. Nálunk 
is elindultak az összes pénzügyi közegek. Adót hajt ezek-
ben a napokban minden pénzügyi alkalmazott. Ha nem lesz 
kielégítő eredmény, megbüntetik a tisztviselőket. Komoly ügy. 

Tehát nézzük meg. miképpen teljesítette Ciucvármegye 
adófizető  polgársága kötelességét. Mai napig, mielőtt finisbe 
kezdett a pénzügyek teljes apparátusa. A helyzet az, hogy 
Ciucmegye adófizető  közönsége eddig a kivetett adójának 
hetven százalékát megfizette. 

Mit jelent ez 't Azt, hogy nem ebben az országban, 
de a világon nincs ennél a népnél kötelességtudóbb, törvény-
tisztelőbb. A csiki székely mindenkor hires volt arról a 
kötelességtudásról, amellyel az államhatalommal szemben 
viseltetett. Nos, ez a tény beszédes dokumentuma annak, 
hogy uj államjogi helyzetiben sem változott meg ez az 
értékes állampolgári vonása. 

Az irredenta vádak és folytonos  bizalmatlanság között, 
amelyekkel e népet illették, jólesik rámutatni arra, hogy 
a kötelességek teljesítésében első. Mutassanak az adófize-
tésben ilyen példát azok, akik az ellenünk való izgatásban, 
uszításban elsők, de az utolsók akkor, amikor a terhek 
viseléséről van szó. 

A szentkirályi turbinás vizi malom 
a legaodernebb gépekkel felemelve 

folyó hó 6-tól kezdve megindult. 
Vallal őrlést a legjutáryosabb tron. i - 4 

í z Áruforgalmi  tCzelli Bank 
helyi fiókja 

ezúton értesíti összes üzletfeleit,  bogy 
az ország bármely részébe vállal 
és pontosan teljesít mindennemű bank-

ügyletet : 

Átutalást, 
Meghitelezést, 
Vinkulációt. 

„ Nap i á r f o l y a m o n  ad és v e s s : 

Értékpapírokat, 
Bonokat. 

E l f o g a d  I n k a s s z ó r a b á r m i n ő 

Áru-váltót, 
Utalványokat. 

l-H 

Tartomány A'ósok 
Rzáma 

ttlfift  resalet, 
amit fiaetni 
kellett volna 

\Z0lC SÍ 
ak k 

flaelteb 
Fizetett 
összeg 

Oauálvsáf: 
fcidéiy 
Benz^rábla 
Bakó rína 

1.2-9 182 
757 0:8 
360.071 
149.500 

189 6119 6 
16 1 713 276 
26,874 324 
32 841.94* 

<2.8̂ 4 
i4.ll:-
M546 
4.75. 

55 3 W 707 
53 773 310 

7 264 67 í 
2,229.709 

2< 17 
31 68 
7 03 
679 

A Magyar Part a minisztereluös ele 
tárja a magyarsag egyre sulyosbodo 

helyzetet. 
A Magyar Párt pa lamentl osoportja folyó  év február 

27-én teljes gyűlést tartott Buourestlben T kintettel a romá 
n al magyar kisebbség egyre súlyosbodó helyzetére, a magyar 
nép parlamenti képviseiete Ismételten leszögezte a m>gyar 
kisebbség rendkívül snlyos hely/etét és elhatá ózta, hogy an 
sürgősen az ország miniszterelnöke elé terjeszti. 

A Bdthlen György pártelnök vezetésével meg'artott 
ér'ekezlet elsősorban megállapította, hogy a roináa sajtóban 
éa gyülekezetekben hosszú tJó óta olyan mérvű uszítás foly.k 
a magyaréig ellen, amely sorsaukat egyre elviselhetetle-
nebbé teszi. 

Ea az nszltás m&r elviselhetetlen közhangulatot terem-
tett. A Magyar Párt ös9z<s képvse ói és szenátorát megdöb-
benésüknek adnak kifejezést  afölött,  hogy ezen nemz -tiseg 
Izgatást jelző aszitá«aal si-mbeo soha Bemml hatóság, bea 
vatkozáa nem történik Továboá leszög. zl . Magyar Párt, hogy 

2. a magyar k se^bség keretébe tartozó közalkalmazot-
tak- ak a szolgá atból való elbocsátása egyre tovább tart. 

3, Uély megdöbbenést vált kl a magyarság körében az 
az áramlat, amely legújabban a magángazdaságok keretén belül 
is elvenni törekszik a boldogulás lehetőséget éa amely Vaida 
Sándor volt miniszterelnök nyilatkozatával jutott k lajtzéar-
Minden olyan törekvés ellen, amely a SZU' adlogialkozniok 
terén ls az életlehetőségek ko latozására Irányai, a Irgliatá 
rozottabban tiltakozunk, — mondja a v aţyar Párt kiáltváoya 
— mert nemosak az emberi jogokba ütközik, hanem egyene-
sen ell-ntétb-n áll az alkotmány éa a nemzetközi szerződések 
világos rendelkezéseivel ogy, hogy aon.k már a m-gkiaérlé» 
esetén 1b kénytelenek lennénk a világ közvéleménye eié tárni 
a magyar k sebbséghez tartozó román állampolgárok életfel-
tételeit megtámadó törekvéseket. 

A közoktatásügyi miniszter már nem elégszik meg a 
származás önkényes megállapítását jelentő névelemzéssel, 
hanem vérvizsgálatokkal tudomány skodó közigazgatást köze-
gek segédletével egész fal  ak vagy vidékek székely lakóssá-
gára sütik rá a román származást 

A Magyar Párt parlamenti osoportja elhatározta, hogy 
e sérelmeket sürgtsen Tatarescu miniszterelnök e é terjeszti. 

A Magya* Pé»t parlamenti képviselete 
mait héten . kamarában a szövetkezeti törvény vitájában vett 
részt. A felszó  alás a magyar szövetkezetek szabxdságát, a 
a közbirtokosság' szövetkezeti rendszernek aa önálló életlehe. 
tőségét védelmezte. 

A kamarában azóvá tette a Magyar Párt az adób«nok 
ügyét Szegény nyugdíjasok szenvednek károkat az adóbonok 
alacsony árfolyama  miatt. 

Sándor Jóa9ef  él»s felaaólaláaa  Bldu 
treiaoauael prefektus  hatalmaakc-
dáaa ellen. 

A azerátna mirclna 6-1 ülésén Sándor József  szenátor 
bátor hangon tárta fel  Bida trelBOannnl prefektm  tü h <t"tlen 
hatalmaskodását. Sándor Józse'et erőteljes k jelentései közben 
iuzuliálni akarták, azonban Sáad r minden zaj. Iá ma között 
elmond<a azokat a szégyen-eljes do'gnkat, amelyek megyéjé. 
ben tö.ténnek. Sándor Józsefet  a parlament fegyelmi  bízott-
a ága elé állítják. 

Adj Endre nagyböjtje. 
Irta:  Dr. Búzás Qerő. 

Nagyböjtben az egyetemes kereszténység szt hirdeti, 
hogy a jó és rossz között botorkáló ember csak akkor jut 
el a húsvét feltámadásos,  békés megnyugvásáig, ha bűn-
bánatot tart. 

Amilyen egyszerűnek látszik, ép annyira igaz ez. Örök 
bizonyság erre Ady Endre is, ez a sokat lehurrogott láng-
eszű Nyugtalan, ez a káromkodó, majd mélységes bűnbá-
natot tartó, legnagyobb magyar bünbánózsoltáros Dávid. 

Volt idő, amikor előkelOség volt mosolyogni a nagy-
böjt bünbánatos „naivság&n.* Ady sem volt ez alól kivétel. 
Pályája kezdetin ő is ezt vallotta: 

Nem hallgatom zsoltáros ajkad 
Nem kell szép, égi birodalmad 
Selymet, pénzt akar egy leány 
Vár, vár reám. 

Kezdő verses köteteiben, a Nyugat buja lapjain szinte 
lázadozik a természetfölötti  Isten a annak nagyböjtje ellen. 
(Hó hull a sárba, Bolyongás Azurországban, stb.) Fiatal 

vérének tüzes záporozánában, valami „goüt rrapuleui'-vel, 
duhaj hetvenkedéasel ínég káromkodik is: 

XinCBen semmi, ami van 
Egy való van : a Nincsen. 
Az ördög a rokonunk 
S ellenségünk az Isten. 

Fejest ugrott az ördög rokonságába: sasszeme hamar 
feltedezte  az élet Lédáit és Csinszkáit; izmos karja magába 
szorított belőlük minden csököt: „nő, nóta és bor kell 
nekem* — tenékig övé lett. Boldogságában nagyokat kur-
jantott tőle : ez az élet Léda! 

De csak addig, amig a bün ki nem szívta velőiből a 
békét a a nyugalmat; csak addig, mig a vérbaj s az alko-
hol nem nyomta rá a „nagy nyugtalanság" dózsagyörgyi 
' oronáját. Sasszeme meggyöngült; karja már nem tapoga-
tott ; a „uő, nóta, bor" Berlege irtó keserű lelt. 

Békétlen szegénységében, keserűre görbült _ Bzájjal éB 
hihetetlenül csalódott szívvel nézett maga körül. Es hallotta 
a budapesti nagybőjtös bazilika bünbánatos énekét 

Buzgó szivvel ünnepeljük 
Krisztns szenvedését... 

Egyszerűen, a bünbánatos paradicsomkert ősvillana-
tában hullott a bünbánatos ének Adyra. Eszébe sem jutott 
már a müveszeti Bzempout, de irodalmi igény sem. Csak az 
zúgott benne: 

Oh megváltónk szent kegyelme 
Mely ránk bünöa emberekre 
Szent vérével áradott. 

Kitámolygott a nagybőjtös bazilikából vissza szomorú 
békétlen önmagába. Ekkor fakadt  airva benne a bünbánó-
zsoltáros magyar Dávid és irta le azt, amit még magyar 
költő soha le nem irt. 

Oh nagyon csúnyán éltem 
Oh nagyon csúnyán éltem. 

E nagy énvélkemre — a kegyelmes islen nagyböjti 
harangjai felcsendültek  benne. Fólharsngtatták Adyban az 
Isten gyermekét, aki ha már koporsóparipáján is, ha a csont-
vázak katedrális» előtt a halállovasok élén is, de az Isten 
nagyböjtjének immáron ölök szerelmese lett. Prótétája. 

Lelke zseniális nagyharangját felhúzta  a .Sión hegy 
alatt," hogy nagybőjtös énje a biiübánattartó ember elcsen-
desült megnyugvásával leülhessen a „Sötét vizek partjaira, 
hogy ott halottvirrasztós szemekkel elsughassa 

Mennyi sok mindent odaadtam 
Amig ily szépen elfáradtam. 
Ülök, csapdos az ár és hideg Bzél 
Babiloni sötét vizeknél. 

Sírni kezd. Oaziutén, megrázó, igaz emberien. Vissza-
sírja édes, tiszta gyermekkorát: kisgyermek önmaga egy 
éjjel hozzá megy, odaül ágya mellé s könnyezve nézi az ö 
vénülő arcát 

S én gyermekként ébredek BÍrva 
Százszoi is egy babonás éjen 
Ugy mint régen. 

Aztán — elkövetett bűneivel arányban — emelkedő 
tempóban kérdi: „Miért leszünk nagy rossz fiuk?"  .Miért 
nem aszattam fehérre  magamat?" Mert ja j : 

Szépség, Tisztaság és Igazság 
Lekacagott szavak. 
Oh bár haltam volna meg akkor, 
Mikor lekacagtalak. 
Szüzesség, jóság, bölcs derékség 
Oh jaj beh ke l l e tek 
Uiszek Krisztusban, Krisztust várok 
Beteg vagyok, beteg. 

Mert: 
Heves ál-itjusággal 
Oh ezerszer jaj nekem 
Megöltem jövő magam... 

És most, amikor már minden késő: 
Sírva nézem, hogy kendőt lenget 
Késetten az én bűnös lelkem 
S egyetlen igaz szerelmem 
A patyolat. 

Oh most már nincs más mód, mint: 
Tagadni multat, mellet verve 
Megbabonázva, térdepelve 
Megbánni mindent Törve, g y ó n v a 
Borulni rá egy koporsóra 
Testamentumot szörnyűt írni 
És sírni, s í rn i , s i rn i , s í rn i . . . 

Oh, be szép, beh gyönyörű, jaj beh megrázó. Keve-
Bet irtak ilyet még a világirodalomban. 

Az édes jó Isten lelki megnyugvást ad a sokat sírt 
Adynak. Nagybőjtös sírására — élete keserves nagypén-
tekje után — elközelgeti a léíekfeltámadásos  húsvétot. 

De mégis, mégis, gyászos pirban 
Látom a mentő glóriát 
Fejem körül, m e r t s o k a t s í r t a m . 

Ady megtalálja az Istent. Ő ki: 
Sok életserleget kihabzsolt 
De tndod Uram, hogy szomjan szenvedett 
Álkevélyen, siron. 

Ö ki: 
Próbáltam sokféle  mesét 
De hajh, egyik sem volt elég. 
Szivemben, idegeimben 
Kiabáló nagy lárma 
Téged keres Fölség! 
Isten a tied minden. 
Mintha csak akár a nagy tedeumos Pascalt hal-

lanók: „Seigneur je vous donne tout — Uram, mindenemet 
neked adtam." 

Nem csoda, ba erre a szent, nagyböjti, emberien mély 
bűnbánatra az iBten csöndesen, váratlanul, néma igaz öle-
léssel, de melegen átöleli. 

Keresek megvételre államkölcsön kötvnykt bármily címletekben. 
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Ne feledje, 
hogy megtakarítja 
a kölségeket, ha 
szükségle té t 

Tavaszi kabát és Ruhaszövet, 
valamint 

Selyem - különlegességekben 
nálunk szerzi be. 

„SERIIlAflA" (SYÁRI LERAKAT BRASSÓ KAPU u. 3. 

Beh szép, mikor ezt a szentaégLenynló gyönyörű val-
lomást teszi: 

EB megvakultak hiu szemeim 
Meghalt ifjúságom. 
De öt, a fényest,  nagyszerűt 
Mindörökre látom. 

Az .Ádám hol vagy ?"-ban: 
Szivemben Ot már megtaláltam 
Megtaláltam áa megöleltem 
S egyek leszünk mi a halálban. 

Oh mert az irgalmaa Isten 
Ki roaaz helyett jó éa uj szivet 
Adhat mindenkinek. 
Hajnnk egy Ssz, hulló szála 
Feljegyzett bn nála 
S ha bttnöa lény tőle elköszön 
ö vár, mig visszajön. 
Nem rójja meg aok vétkeinket 
Mert 0 szeret minket 
S poklok i'elé visz bár utunk 
ö int a viaszafutunk. 
Bennünk él a be jó hinni benne 
Ez 0a szerelembe. 
Ö még a temetőn ia virit 
ö a gyermeki hit 
Fölemelt éa vérem lemosta 
Szivem visszahozta. 
Sebeimre áldóan szedett 
Balzsamos fiiveket. 
r.dea ernyedten várok várva 
Most már a halálra. 

Dávid király sem irta le szebben: azazhogy az igazi, 
mily Ady is csak azt fejezte  ki, amit Dávid király ; amit 
az egyetemes egyház — tartsatok nagyböjti)» bűnbánatot, hogy 
elközeleghessen szamotokra a békás, feltámadásoa  húsvét. 

O a « k Í B • M l é k k e a y T é b a , 
Mind <u km leanytni narom creuy vezet 
E földi  eletben: Hit, R msny. Szeretet. 
Az elsőnek lelke: M<ga a jó lilén, 
Ki sohasem hagy el teged aa eleiben. 
A muodm: Rmény. Ea klhdenl lenit, 
DJ csak ú ;y, ha megvan benned es igai Hit. 
E keltőtől ered a tlBZta Szeretet, 
Mely szenvedő embertársaidhoz vezet. 
Bz a három erény legyen ekesBeged I 
Szülőid ea tanárad boldogságai 
Emlesboraiban, ezt kívánja neked 
Sieretó nagyapád. ÉJea Gabriella I 

Székely  Károly. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Ae első meglepetea. 

Sok minden niucien rendjén. A világban feje-
tetejére fordumak  a doigok. Egy két evtized az eltoló 
d«soknak olyan szembetbnő valtozalait produkálja, ami 
kéiségbeejiő. Iílesber, divatban, erkölcsben, elkepeBZiő 
tamevjelenségek pusztítanak végig. S az ember nem 
hinné, hogy ezek hatása alatt egy tökéletesen meg 
változott nemzedek bontogatja szarnyait, amelyre mar 
aa apák sem lsmernekrá A lépett szemöldök, a vörös 
köröm utjai nem 1B vezethetik egészséges Irányba ezek-
nek a sz-r-tncsátlnn időznek kapkodó generációit. Ndm 
jelentéktelen megfigyelés.  Amilyen Ízléstelen külső 
jelenségek ezek, rppsn olyan mertékben formálják 
hozzá a társadalom egész eletét. — Ciak a táncról 
beszeljünk. Arról IB annyit, amennyit egy eltő hir 
keretei eng»d iek. Tessek c<ak egy busz év előtti tánc-
teremre gondolni. Minden flaum.  vaiasztékoB. A«ár a 
csardásnak, mint nemzeti láncúiknak, szilaj ütemei 
dübörögnek, akár a haromaegycd -s taktusnak lehelete 
ölelkezik a táncoló párakkal, abban mindvégig meg-
maradt a táncnak, mint timng szórakozáanak magasabb 
rendllaége. — A mai táncokét akkor uylivánoa helye-
ken járlak és vörös körmöt viseltek hozzá. Az éjjeli 
világban. Hu-z év kellett és a társadalom megnyitotta 
kapuit a szügyeket összevető táncok minden válfajá-
nak. Mi az aprobalásával kéjelegnek szemel előtt 
egá»z éjszakákon. Régebb pénzbe került. Ma Ingyen. 
— Hit hogyne tetszenék mindez. Kfogátunk  Bince 
ellene. Csakhogy az a nemzedek, ameyet ezek a meg-
csodálni való körülmények nevelnek BOK meglepetéssel 
fog  szo'gálni még. Első meglepetésnek egyeiőre legyen 
elég, hogy ez a reményteljes m>gyar jövö, huBbsgyó-
kedd»n lefútjölte  a magyar csárdáét. Füiyöl ez még 
kéeőbb egtébre is. Mert nem maradisag az, bogy a 
külsőségeiben demoni hatásokra törekvő divatnak, fel-
tűnési vlBzketegBégből szemöldököt tépő és mind-nt 
lakkozó időknek, mai táncnak ÉB egyebeknek ilyen 
.mindenre fütyü  ő" a lelketkípzó természete. 

— A csikmegyei  pénzügy  igazgatóság  folyó 
évi  március hő  9 én megkezdte  a február  hónapi 
nyugdijak  Bzetesét. 

— A Kath. Népszövetség Kul turá l i s Saak-
osatalyaban szombaton, marc us bó 9 en este Pul-
chárd J inos főgimnáziumi  tanár Gyónl Gsza költésze-
téről tart előadást. 

— Ürea állasok. Ghimeafaget  község elöljáró-
sága pályazatot hirdet egy Irodai tisztviselői állásra. 
Pályását márclua 15 lg beadandó. 

— D trau község pályázatot hirdet segédjegyzől 
állásra. Pályázni március 15 ig. 

— mezőgazdasagi szaktanfolyam  Mult szá-
múikban közöltük a gazd*Bági kamara felhívását  a 
storojinstmegyel tápnövény termesztési és tejellenőrző 
kurzusra. A gazdasági ksmtra elhatározta egy pályázó-
nak a kamara költségén történő kiküldését. Az első és 
másodfokú  gazdasági Iskolák éa téli tanfolyamok  ab-
solvensel adják be pályázatukat a kamara mezőgazda-
sági szakosztályához, március 15 ig. 

— A húshagyókedd! polgár bál egyike volt 
a farsang  legszebb sikerű mulatságának. Városunk 
polgáraága elhatározta, hogy ezt a mu álságot évenként 
rendszeresíteni fogja  és azt a város egész társadalmá-
nak megmozdulásává szélesíti kl. Az első Ilyen termé-
szetű kezdeményezés azt bizonyította, hogy közönsé-
günk nagy megertéssel és szeretettel támogatta B vá-
rosi polgárságot ezlrányu céljában. — A polgár bál 
rendezősége ezúton is köszönetet mosd az egéBz vároB 
közönségének áldozatos magatartásáért B arra kéri, 
hogy jélodálatát a jövőben se vonja meg attól a törek-
véstől, amely évenként egyszer lerója áldoaatát aa 
együvétartozás gondolatának is. 

— Betör ték a ba l t e r em ablakát . Cetatulan 
batyubált rendeztek, csak házasemberek részére. Btlázs 
Dénes, Bors Antal és Péter Ignác legények bementek 
a bálba, de kitessékelték őket. BosBzubél sörösüvegek-
kel beverték a bálterem ablakalt. LSBS mit fljesse-
nek érte. 

— Hatalozas. Cslkszentgyörg>l Gal Imre szol-
gálaton kívüli százados, a vaBkoronarend tulajdonosa, 
a Nikodemial gyar íó.isztviselóje, 47 eves koraban 
Bud*p Hien tüdőgyu adásbanvaratmnu. elhuuyi.EiLUiyt 
»z 1848—49. azabjdsaghirc vitéz caiki hősének, Gol 
Sándornak volt uuokej.» ea fii  Gai Endre volt csíki var-
megyei tiszti főügyei-znek  es országgyűlési képviselő-
nek. A világháborúban az oroszok ellen a mestikaneeti 
alagutat a BBekuiy honvedeivei, a roppini túlerővel 
szemben, legendás hósieBseggel védte meg, mely hadi-
letiéért akkor kapta meg a vaakoronarendel, amikor 
saazadosl rangfokozatban  annak elnyerese igen ritka 
volt. Temetése igen nagyresavei mellett ment vegbe. 
Hiiálat egy fl<  gyászolja. 

— A helybeli Munkakamara munkaköz-
vet í tő h iva ta ianak erteaiteae. A helybeli munka-
közvetítő üivatai elhelyez Tmgheaen 1 mészáros segé-
det; állási kerea 1 keresktdóoeged Bzamara. Ktrjük 
a varmegye iparos, kereskedőit es üzemeit, hogy je-
lentsek be minden esetben munkás igényeiket. A mun-
kások figyelmei  felhívjuk,  hogy hivatalunk kéBzaéggel 
all reudelkezesükre az elhelyezkedésűk megkönnyíté-
sében. 

— A bárányok kegyetlen kínzásáról. Kér-
jük a közönséget  erélyesen  akadályozza  meg ezt 
az embertelenseget.  Aa állatok vedeime a társaüaiom 
legelBŐborendu feladatai  köze tartozik. A müveit nyu-
gaton az állatok vedelme intezmenyesen biztosítva van. 
Naiunk, latjuk ezzel a kerdessel nem ernek ra törődni. 
U>on-uifdlen  olyan jelenetek történhetnek meg, melyek 
azegyendre valóak elbőaorban ennek a népnek. Mdrt aa 
állattal ugy bánni, ahogyan ami szekely népünk teszi 
aem szabad. — Égbekiáltó az a vadsag, amelyet ujab-
ban figyeltek  meg. Az eladásra szánt bárányokon. A 
vevő a oárányok kövérségéről ugy győződik meg, hogy 
az állatnak a farka  töven lerakodott zsírréteget meg-
tapogatja. Nos az eladóknak nagyreBze ujaboan ugy 
saaliuja piacra a szerencsétlen báranyokat, hogy otthon 
lejszefokkal  összetöri a barany farkat.  Az összeroncsolt 
rész megdagad B igy tapintaara a legköverebb árut 
•ejteti. Bjrzalmaa, felnaboritó  embertelenség. Egy 
allatot ilyen módon kínozni, összeroncsolt testet egesz 
napon markászialni a vevőkkel megts csak tűrhetetlen. 
Kérjük a közönségét, különösen a mészárosokat figyel-
jek meg ezt az aljasságot es ezeket a hóhérokat azon-
nal adjak át a rendóraegnek. 

— A penaügyigaagatóaag közli aa Italmérési 
engedély tulajdonosokkal, hogy aa uj ltalméréai enge-
délyek készen vannak éB azok átvehetők a pénzügy-
igazgatóságnál. Azon italmérés tulajdonosok, akik meg 
nem jelentettek be üzletvezetőt, azonnal adják be ez 
Iránti kéréseiket. A jelentkezéskor mindenki igazolni 
tartozik, hogy az lpareagedely taxáját es a bérössze-
get a közaegoek kifizette. 

— Leütö t te a fa.  Pál Károly galautaBÍ, Lázár 
Jáuos sandominici ÓB Vajdos György bicazi erdómun-
k ásókat fadöntés  közben a zuhanó fa  Bulyoean megse-
besítette, kórházba szállotották őket. 

— Hivatásáról megfeledkezett  pap. Jacob 
Simlon tuiuad bal gör. kel papról leez szó, ki egyúttal 
iskola-igazgató ÍB. Par nappal eaelőtt előadást rendez-
tek az iBkola javára s a műsorba néhány magyar szá-
mot la beillesztettek, mluian a közönBég javarésze is 
magyarokból telt kl. Mikor azonban B magyar szónokra 
került volna a sor, Jacob tiszteletes ur, Isten tusnad-
bal helytartója egyszerűen lekergette a pódiumról a 
magyar Bzereplőket. Bravó, tiszteletes url Ez eppen 
önhöz illő foglalkozás.  Igy lehet hiveket nevelni. Amint 
halljuk Urechea ezredes, időközi biaottságl elnök maga 
ls megbotránkozott aa ön eljárásán. Hiába, Önök sem 
mind egyformák. 

— Panaszok a tusnad-bai állómázfönökre. 
Camplanu állomásfőnök  szintén haaaflas  köpenyegbe 
öltözött. A tusnad-bai állomáB kényura a máBodosatalyu 
váróteremben ortodox kápolnát rendeaett be, a harmad-
osztályú várótermet pedig magáníródénak használja. 
Ilyenformán  a fürdőhely  utasai a forgalmi  irodában 
szoktak meghúzódni, de onnan a főnök  nr kidobja azt, 
aki magyarul mer beszélni. EI aztán mesés idegenfor-
galmi propaganda egy fürdőhelynek, 

A mezípdasáKi kiállítás rewlezű&iMlsápiaí oüi^se. 
Saep, gazdag ea aok oidaiu anyaga leaa 

a klal l i taenak. 
A budapesti orszáios mezőgazdasági kiállítás és 

lenyószállatvasár rendezóblzottsága Jeszenszky Pai 
udvari tanácBOB elnökleievei gyűlést tartott, amelyen 
Konko y Thege Sindor dr. főtitkár  heszamo t az eddigi 
eiókészilő munkálatokról, a kláliitáB bejelentéseinek 
minden várakozást felülmúló  kedvező eredmenyeiről' 
és a várható kiállításokról. A tavalyi kiállítás párat-
lanul nagy Bikerének hatására olyan nagyszaau tenyész-
állat bejelentés történt, ami meghaladja a kiállítás 
istállóinak befogadó  képességét, ezert a kiállításra 
elfogadott  állatok számát korlátozni kellett. A kiaiii-
tando állatok szama igy Is meghaladja a békebeli, 
nemkülönben a haboru utáni legeik erű tebb kiállítások 
fe  bijtasat. ö eztstn 192 óvat, 695 szarvasmarhát, 
1276 sertéBt, 576 juhot, továbbá igen nagyszámú barom-
fi.,  galambot, hazinyu at, kutyái és halat fognak  a 
kiállításon bemutatni. A kiállítandó állatok minősege 
minden előző évinél jobb lesz, mivel a korlátozás foly-
tán a kiállítok csak a legkivá'óbb állatalkat hozzák fel. 

A vásári forgalom  tekintetében IB kedvezők a 
kilátások, rendkívüli kedvezményeket sikerült biztosi 
tani az érlékesitéB előmozdítására. A magántenyéBZ-
tők és a köztenyésztés részéről egyaránt élénk vásár-
lási ssándék tapasztalható, ezenkívül a szomszédos 
államokból Is élénkén érdeklődnek a kiállítás iránt. 

A baromfiklállltá*  a szokásosnál bőségesebb anyagú 
lesz, mivel az őszi nemzetközi baron finiállitás  elma-
radt. A kutyakiáliltáat ezévbea külön udvarban helye-
zik el.. 

Értékes és tanulságos anyaggal fognak  szerepelni 
a földmlvelésügyl  minisztérium szakoktatási éB kisér 
letügyi intézményéi, az Országos Mezőgazdasági Ka-
mara, a Külkereskedelmi Hivatal, a háziipari, tejgaa-
daságl, méhészeti, gyümölcs, élelmiszer, zöldmező, 
erdészeti és dohánykiállitásl c-oport. A vetőmag és 
termény kiállítás az ŐBZÍ terménybemutató legkimagaB 
lóbb eredményt elért m'ntált fogja  gondos elrendezés-
ben bemuiatni. A borkiállítás nagyszabású keretek 
közt és ujozerű elrendezésben fog  tájékoztatást adni 
borgazdaságunk helyzetétől. A gép és eszközkiállítás 
sokkal nagyobb arányú lesz, mint az előző években. 
Frigyes főherceg  uradalmának külön kiállítása tájé-
koztatást fog  nyújtani ennek a nagy gazdasági üzem-
nek ÖBsses termelési és üseml viszonyairól és ered 
ményelről. 

A kiállítás látványosságát változatos programmn 
lovasmutatványok, ugrató versenyek, díjlovaglások, 
újszerű feltételekkel  rendezett lovasmérkőzések, fogat-
előiaj'ások és külömböző fogatvenenyek  fogják  hat* 
zoann kle(é°zltenl. mí m 

Jo karban levó bútorok, szekrenyek, 
asztalok, díványok, stb. és egy zon-
gora eladó. Oim a kiadóhivatalban. 
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— A Református  Nőszövetség fo'yó  év mir-
elui hó 10 4a vasáru«p aa Hurópa étteremben nagy-
szabású teanstélyt rendel. A érdeklődők figyelmét  ez-
úton la f  ' hlvjuk aa estelyre, mely mindenki BBámára 
hinţula'o* «zórakozáai lehetőséget nyújt. 

— LMarest i közsegben van egy sok hlyet 
FZ'Mjlá'é római fcah.  és ?gy egyetlen hívet FZ&máló 
pör. kath. egyházközség. A gör. kath p p, Mihail B .rna, 
kliat" egy hivs van, köz-'-'gi tanácson, mig » rém. kath 
papiad semmi be'eszó:áBÍ joga hIdcs a község ügyeibe, 
jéliehst üí fa'u  római ka:bo;ilu3. Vájjon hog) 
Bíázaloko'ns V ida jelen esetben? 

— Elhelyezték a ve rekedő osendörőrmes 
t e r t Pir u N mc-tu csendőrörmestert, kl nevét BzámoB 
verekedéssel tette hlrbf  d;tó, Suaenlból aa ellene be-
adott feljelentések  alapján elhelyezték. Ugyanakkor BB 
ligyé-szség bűnvádi eljárást Indított ellen* hivatalos 
hatalommal való vhszaéléB és su yoi testi sertés címen 
Et az eset intő pé'da lehetne a többi hozzá hasonló 
cjendőrövnek is, mert elóbb-utóbb eléri a nemezls 
mindnyájukat. Nem la ártana egy kis tisztogatás köztllk. 

— Lopás. Sz'olka Miklós jlgodinl cigány Boldi-
zsár Lázártol nagyobb mennyiségi! desskát, keritésoss 
lopoknt és gazdasági felszereléseket  lopott. Atad'ák az 
Ugyész^égpek. 

— Elfogott  Biélhámos. Gulogi Pál tg.-muresl 
fl  tialemb^r a gyergyói kössegekben állami Ügyvédek-
nek adva kl magát, adiUgyekben jogorvoslásokat igéri 
B ezért előlegeket szedett fel.  A ditrói csendőrség le-
tartóztatta és átadta az ügyészségnek. 

— Komiszkodnak aa adóvégreha j tók . Nem 
újság ez. A kis vegreh >jtócskák rendesen tuilep'.k hataB-
koriiket, ha erre alkalom kinálkorlk és lelkiismeretlen 
garázdálkodásuknak igen sok áldzata volt, akik nem 
n 'gyón kaptak jogortoaláBt a túlkapások fllen.  Csibi 
M.báty Sándoré diiraui gazda is igy járt. Még 1930 ban 
visssaadta cieplőgep engedélyét és az iparhatóságtól 
kapott igazolvány csatolásával adótórlést kért. A pénz 
Ug>igazgatóság meg is idézte B B tárgyaláson el is 
határozták, hogy ki fognak  szállni az Ugy megvizsgá-
lására. Aztán elhallgattak egészen a mult ev végéig, 
amikor ki jött egy v grebajtó és a ctep.ógép adója 
bejében 43 esar lejt kéri. Csibi tlltalOiOit a jogtalan 
magadóztatás ellen, mire a végrehajtó haladékot adott 
neki a* Ugy rendezésére. Jatuárbf>n  ipmét kiment hozzá 
éa mird^nt cl akart vinni, mire Caibi réfztörleszteBre 
Bdott 8000 lejt. Mod aztán újra kiszállt sz egész pénz-
Ugyi apporá'm éB mivel fizetni  nem tudott, eivitték 2 
tehenét, ami le sem volt foglalva  s egy ssekér má* 
holmival együtt ez egészet elárverezték 4556 lejért. Az 
elvitt holmik értéke meghaladja a 15 ezer lejt. 

— Halálozás. Öiv. Csinzér Áronná szül. Balázs 
Ama, 73 even korában, március hó 2 án megbalt 
Ciucjíncraien on. 

— H idetmény. Egyes román ia magyar újságok leg-
atóbbi számaiban o van tendenolózus ia nem hivatalos forrás-
ból eredó h rek láttak napvilágot, amelyek alkalmatak arra, 
hogy az adófl  ető közönséget tévedésbe ejtsék és enlyos anyi-gl 
következményeknek tegyék ki. Igy pl. hirdetve volt egy k 
román ojságban am't a magva-lapok Is átvitték, hogy ameny-
nyiben vnUkl az 1931-ből eredó tartozásának { lét k fizeti,  a 
a másik 50 százalékot elenged'k. az 1932 éviből 40 százalékot 
s az 1J33 éviből 30 százalékot. Es a hlr te'jeBen alaptalan s 
a tényeknek meg nem felelő  magánforrásból  ertdhet, de s mmt 
esetre sem hivatalos helyről. Teljes bizonytalanság és kétke-
dés uralkodik a közönség körében az adóbonokkal való fizetés 
tekintetében is. Némelyek a kapott helytelen Informáolók  alap-
ján abbsn a tévea hitben vannak, hogy adóbonokkal lehet az 
1932 és 1933 évi hátrálékokat la fizetni  s oaak a kinosti-1 köze-
g-h ross indulatán malik azoknak el nem fogadása.  Az adó-
bonokkal való fiz-;tés  az 19*2 é< 1933 évekből csak azoknak 
van megengedve, akik állami követelisllkbe kapták az adóbo-
nokat a Dcm a pl*oon vásárolták s ezt Igazolják egy külön a 
péozQgylgaz^atósághoz beadott kérésükben. E kéréshez csa-
tolni keli minden erre vonatkozó Igazoló okioányk a egy hiva-
talos bizonyítványt az Illetékes adóhivataltól, amely b n ez 
igazolja a bátrálékot. E kérés alapján a törlesztési pénztár 
(Casst de amortizare) rendelkezik a kompenzálás el vagy el 
nem fogadása  tekintetében. Amint látható a fentiekből,  tére-
sek az itt leirtakkil ellenkező hlreszte ések. A plaoon szerzett 
adóbonokkal oBak az 1931 évig bezárólag fennálló  tartozáso-
kat 1, hat flze'nl.  Ezen közleményt a pénzQgvm'niszt^rlam f. 
év március 6-án 374.812 sz. alatt megjelen, távirati r°ndelke-
zése a'apján hozzak az adózó polgárok tudomására. Tekintet-
tel az elrendelt szigora adóbehajtásra, kérjük a közönséget. 
Igyekezzék az összea klnestárl alótartozását még e hónap 
folyamán  'fndeznl,  mert ellenesetben a lefoglalt  zálogtárgyak 
elárvereztetn i Samml néven nevezendő adófizetési  halasz-
tást vagy részletfizetési  kedvezményt a pénzügy'gazgatóság 
nem adhat mert ezt a pénzügyminiszter.am magának tar-
totta fönn.  Q. György, pénzDgyigezgató 

— T*láltatott  egy csizma, jogos tulajdonosa 
átveheti,  Balázs  András  osikszeredai  lakosnál. 

— Köszönetnyi lvání tás . M ndazoknak, akik 
édes jó anyant elhuayta alkalmával mély fajdalmun-
kat részvétünkéi bármily módon enyhíteni Igyekeztek, 
erutoa mondunk halas könsönetet. 

Csiszór  Oábor. Pista és Margit. 

„ L E M N U L" 
S. A. pe ac(iuni, ferestrău  de vapor GHEORGHENI. 

Nyilatkozat 
Alu rott, a bu-thagyókeddl polgár bál rendezd 

bizott-iáganak neveben megdöbbenéssel viszem a nyil-
vánoHság elé, hogy Fodor Tibor joghallgató ur és társai 
mulatságunkon a ciardá-i táncot klc.09 incidens közben 
kitii<yölt?!c 8 annak táncolását botrányos viselkedései 
m->í->kHrták akadályozni. — Végtelenül Bajnájuk, hogy 
ez m'gtrrténhetett. A maty<r ifjúságtól,  a városnak a 
mutboa, táncaihoz, BBokáBaihoz ragaszkodó egysserll 
polgártarsadalma nem e2t a példát várja. 

Miután a városban, a fenti  sajnálatos eseményt 
sziliében ugy tárgyalják mintha a csárdás botrányt a 
mi polgári ifjuságunk  követte volna el, kötelességem-
nek tartottam fenti  nyilatkosatban feltárni  a helyzetet 
éa ezen cmaya váddal szemben tisztásul a helybeli 
polgári ifjúságot. 

Mercurea-Ciuc, 1986 évi március hó 6-án. 
Holló  Qibor. 

Convocare. 
In conformitate  cu dispozijiunile statutare, D-nii 

ac|ionari ai societăţii anonimă » LEMNUL» ferestrău  de 
vapor din Gheorgheni sunt convocaţi pe ziua de 
25 Martie 1935, ora 10 a. m., la sediul societăţii, în 
adunare generală ordinară, — având a se pronunţa 
asupra următoarei ordine de zi: 

1. Darea de seamă a consiliului de administraţie 
şi raportul censorilor pentru exerciţiul anului social 1934. 

2. Aprobarea bilanţului şi contului de profit  şi 
pierdere încheiat la 31 Decemvrie 1934. 

3. Alegerea a 2 membri în consiliul de admini-
straţie şi a unuimembru in comitelui de censori. 

4. Propuneri. 
Conform  statutelor, acţionari care voiesc să par-

ticipe la adunarea generală, — sunt ruga(i să depună 
ac|ule cu cupoanele neexpirale la cassa întreprinderii, 
— cu 3 zile înaintea ţinerii adunării generale. 

6 Martie 1935. 
Consiliul de administraţie. 

Bilanţ la 31 Decemvrie 1934. Activă: Imobil 
1,000.000 — Ferestrău şi inventar 924.764.74, Numerar 
în cassa 1075 — Pierdere 383812.87. Pasivă: Capital 
social 1,000.000 — Diverşi credúori 1309.652.61. Tota| 
2 309.652.61. Rezultat la 31 Decemvrie 1934. Pierdere 
reportate din 1933 430,465.87. Asigurare 12919 — 
Cheltueli generale 11260— Impozite 2918— Total 
457.562 87. Arenda 73750 — Pierdere 383.812 87. — 
Total 457.562-87. 

Semnăturile. 

Oficiul  Parohial Ort. Rom., Mercurea-Ciuc. 
No. 74—935. 5 III. 

Publicaţiune. 
Se publică spre generală cunoştinţă, că In ziua 

de 23 Martie 1935, ora 11 a. m., se dă in antreprize 
prin licitaţie publică, în palatul Prefecturii  judeţului 
Ciuc continuarea lucrărilor la construcţia bisericei ort. 
rom. din Mercurea-Ciuc. 

Licitajia se va lace prin oferte  închise. 
Garanţia de licitaţie se fixează  la 60 000 - de Lei 

adica: şasezecimii lei în numerar sau în efecte  reduse 
la cursul zilei. 

Devizul anlemăsurăloarc şi condiţiile speciale de 
darea în antrepriză a lucrărilor se pot vedea la oficiul 
parohial ort. rom. din Mercurea-Ciuc. 

Valoarea lucrărilor suni de cca. 600000 şasesute 
mii Lei. 

Preşedinte, Pr. Oh. I. Borcan. 
No. 762—1935 cons. 

Publicaţiune. 
In ziua de 1 Aprilie 1935 la ora 10 a. m., la 

Primătia oraşului Mercurea-Ciuc, în faţa  Comisiei de 
licitaţie, se va (ine licitaţie publică pentru vânzarea 
materialului lemnos de molid de pe parcliclul 7, din 
pădurea Răchitiş, situată în hotarul comunei Gliimeş-
Făget, în cantitatea de circa 11.199 m. c. lemne de 
lucru şi 1878 m. c. lemne de foc,  în valoarea estima-
tivă de Lei 872.555. 

Vânzarea face  in bloc. 
Timpul de exploatare va li 18 luni. 
Garanţia provizorie va fi  Lei 44 000. 
Licitaţia se va (ine conform  dispoziţiunilor art. 

88—110 din legea asupra contabilităţii publice, ai 
Regulamentului O. C. L. şi conform  normelor publicate 
în Monitorul Oficial  No. 127—1933. 

Condi(iunile speciale de vânzare se pot vedea la 
serviciul technic al Primăriei. 

Mercurea-Ciuc, Ia 8 Martie 1935. 
Bako Coloman m. p., 

aj. primar. 
Ing. Gh. Gondos m. p„ 

şeful  serv. lechnic. 

1200 kötetből álló 

kölcsönkönyvtáromat 
o l c s ó á r b a n 

Jsz 5. si. JC  "\JL  S Í t C 3Sfia  _ 
Deutsch Hirlupirodft,  M -Cioc. 

500 lei  jutalomban  részesül 
azon becsületes  megtaláló  ki a Prefectura 
és  a Sumuleui  Primaria  között  folyó  év 
március hó 5-én  elveszett  „Parcker"  már-
kájú töltőtollamat,  „I.  Herghelegiu"  név 
bevéséssel,  ezen lapok  kiadóhivatalához 

10 napon belül  beadja 

1 HERGHELEGIU. 

Nr. 69—1935. 
Publicaţie. 

Dreptul de pescuit al comunei Armăşeni se aren-
dează pe timp de 10 ani. Preţul de strigare 100 Lei. 
Garanţia 101,o. Caelul de sarcini se poale vedea la 
Primăria. 

Licitaţia se (ine la Primăria comunală. în ziua 
de 28 Martie 1935 ora 10 a. m 

Primăria. 

i Frank Miklós és Sctamidt József  i 
• oki. mérnök es opiteaaek H 
Z TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI IR0PÁJA + 

I
M e r c u r e a - C i u c . Ă 

2-10 • 
Foplalkoilk tervek késiitss^vel, fpitkezések  • 
uÁn*nliní4aaóital Lnliaónuo'no baaií4aa> unl * 

Pályázat kimerói állásra. 
Az E. K. E. Cs'b'zplil r^j.álya a Salában épUlt mene-

dékházába áprilla hó 1-től kezdődőleg 
kiméről allast hirdet. 

Csak szakma^oll errberek lőhetnek számításba. Pályázatok 
Irá-han már as hó l8-'g a Dürr-üzl-tbe nynjtanlók he, ahol 
a részletes feltételek  ls m. gtuiihatók. 

As E. K. E. Cslkaiéki Osztályának 
S—3 Veretöxége 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Nr. 2838-1935. 

Mercurea-Ciuc, la 5 Martie 1935. 
Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă celor interesaţi, că în ziua 
d: 26 Martie 1935 ora 12, se va (ine licitaţie publică, 
cu oferte  închise, în localul Prefecturei  judeţului Ciuc, 
în Mercurea-Ciuc, pentru vânzarea materialului lemnos, 
esen(ă molid, cu un volum de circa 4.500 m. c. lemn 
de lucru din parchetul Nr. 7, in suprafaţa  de 17 13 ha. 
din pădurea NEAGRA Dosul Aluniş Seria I. comuna 
Bilbor-Murcş. 

Dispoziţiunile referitoare  la licitaţii publice se vor 
aplica. Condiţiile detailate se pot vedea în orele de 
serviciu la Prefectura. 

Persoanele care vor lua parte la licitaţie vor de-
pune pe lângă ofertă  şi garanjia provizorie de 36.000 
Lei, care se va întregi la 10% după adjudecare. 

Prefectul  Judeţului Ciuc, 
Dr. V. Oţetea. 

PfflOin*'  GÖZFLOSO ÉS VE6Y-„uliUtţlH T I S Z T Í T Ó INTÉZET 
szakképzeit vezetés nnll 'tt vállal Ingdk és gillerokoa 
kívül a mai kor igényelnek magfelelően,  vegyi aton 

női éa ferf l ruhak,  papi es 
m i s e r u h a k lihsiit&ftat, 

Vâ'ftinlnt  elbontás nélküli festését,  azonnal és jatioyos 
árban — teljes mi-gelégelén e. 

A t. köEöoség bizalmá' és pá-tfogását  tisztelettel kéri: 
SZABÓ LÁSZLÓ 

veg7tisatitó és keim festő,  Marourea-Ciuo, 
<•— Bnlev. Prtrdin.nd B2 

Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények 
bármilyen mennyiségben kaphatók. 
Cim a Vákár könyvkereskedésben. 

A közönséghez I 
A sok alattomos, rosszhiszemű <^torontókkal 
szembenol vedekezésüi. a f  öiöns-g >aj itoztatására 
a következőket közlöm: D teára, bOjcy az árucikkek 
árai napról napra emelkednek, nagy kénzlet^m 
folytán  abban a Bzereocaés helyzetben vagyok, hogy 

adhatok: 
teljes temetkezési felszerelést  600 lejért 

(festott  kop' rsóvai), 
tölgyfa  koporsót és hozzá illő teljes 

felszerelést  2600 lejért. 
A Jobb mlnófiégü  felszerelést  szintén igen elö-

nyöa áron booaatom a t köaönseg rend-lkasesere 
Mint miud inb-tn. ugy a tem<Uez>'Hi c <;kek-

brn is van miaós^g ÓB árbeli kU ömb>ég. Mindég 
"B áru minőségétől és annak kivitelétől függ  ai 
ára ÍB. 

Kérem a nagyérdemű közönséget, ha b családjuk-
ba! gyászeset b következik ne üljenek f'1  közvetítők 
rek, hanem előbb győződ jenek meg áraimról , 
mert bárki bármit Is mondjon, vagy aián'jon, biztosítom 
a t. közönséget a legelőnyösebb áraimról. 

Állandó nagy raktár, a le?egysierObbtől 
a legfinomabb  kivitelig. 

A gyiaikooalt díjmentesen adom. 
Szlvea pártfogást  kér — teljes tisztelettel: 

1 - 4 özv. Filó Károlyné 
ősik megyei elad temetkezeai vallalata. 

^ W ^ t w i m k í M ^ ^ M M Ü M n , 




