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Román húsvét.

Ismét
test megnyugvására siolgáló pihenési alkalmakból.
Éppen elég Időnk van gondolkozni a keresztény alapokra épített târaadalom nekünk dupla ünnepi heteket
biztosító unalmr.ban arról, hogy KrisstUBnak ennyi
ünneplése közepette, miért vesz kl egyre megdöbbentőbb méretekben a szeretet as emberi telkekből.
Ha, egy hét múlva IB ugyanazt a Krisztust várjuk. Azt, aki ezelőtt egy héttel feltámadott, erőt, vigaszt és reményt hozott a ml asivelnkbe. A román
nép saémára is tökéletesen ugyanolyan Ideologia szerint
ismétlődik a fenséges és gyászos történet. Eviől-évre
egyforma értelembem születik, bal meg és támad fel
bennünk a kétezer éves drámának örök tanítása. Nin
csen egy hajszálnyi különbség aem a Megváltónk között,
aki mindnyájunkért bozta meg a nagy áldozatot.
Ugyanaz a húsvét van hát ma ls, ami egy héttel
előbb. Csak eat egy uralkodó faj ünnepli. Almainak,
nemaetl célkitűzéseinek valóraváláséban boldog níp,
amelynek minden oka megvan ragaszkodni az ő Istenéhez, hogy megengedte érni ezt a nagy szerencsét.
Ennek a húsvétnak öröme teljes. Amazé részleges.
Legalább a nagy keresztény ünnepeken próbáljuk
mag felemelkedni azokba a lelki magasságokba, ahonnan be lehet látni azoknak a szenvedéseknek területeit,
amelyeken ennek a kétféle húsvétnak elfajzásal pusztítanak.
Krisztus egyet akart. Szeretetet éa békét az emberi lelkekben. Azt akarta, hogy népek éa nemaetek
egyforma megbocsájtáaBal éljenek egymáa mellett. Es
megcsodálni való, hogy ezen a saereteten álló társadalmak minden igyekezetükkel a gyűlöletet szolgálják.
A román nép a maga nagy piholdogu'áeában meg
kell Iás9a, hogy a ma feltámedott Krisztusnak tanításai
nem érvényesülhetnek ugy, BIDÍP' azt a Maşter elképzelte. A feltámedásának napján 6 less legjobban meglepődve, hogy itt nyelvvlssga van, elbocsájtás van és
olyan dolgok történnek, amelyek embereket a legkétaégbeejtőbb bizonytalanságban éa azenvedésben tartanak.
Ilyent Krisztus ntm akart O békét ÓB SZ- retetet,
roeghocsájtást és irgalmat hirdetett. Ő el IB várja, hogy
így éljenek azok a közösségek, amelyek ő; vezérelvnek, berendezkedést alapnak állították.
De szerte a világban, amig a húsvéti harangok
a feltámadás magasztos krisztusi gondolatát hirdetik,
addig as ö tanításaival szélhámoBkodó ember a gyű
lölet legsötétebb fegyvereit köszörüli. Milliós hadseregek állanak késsen, hogy bármelyik percen egymásnak
rohanjanak. Ugyanazon Krisztussal élő, egyazon keresztény strukturán épil't kulturák esküsznek egymásnak kiirtására.
Román buavét van. Az erőzebbnek, a hatalmon
levőnek kereBztényl kötelessége foglalkoznt azzal a
Krisztussal is, aki a gyengébbet támogatta, szerette ÉB
életét az Igazságért o'yan megdöbbentő BzenvedéBekben faláldozta.
Együtt élünk ezen a földdarabon ml ugyanazon
KrlBBlusnak gyermekei Találjunk egymásra. Ha már
nem fogadjuk el a minket egymáarautaló történelmi
földet egybekapc?o'ó törvénynek, akkor legalább KrlBBtusban ragaszkodjunk ahoz a kivezető nthoz, amelynek vágásában aa itt élő népek a kereBztényl aaeretetben egymásra találnak.
Qazdag ország vagyunk. I.t mindenkinek meg
kell találja a nyugalmát éB boldogulását. Csak szeretet
kell a lelkekbe.
Hozza meg a feltámadás ünnepe a román nép
számára eat a aaeretetet, amely testvérnek tekinti
ennek az* országnak minden polgárát.
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Dalárda próbák.
Versenyre készülő dalárdánk próbál a közbirtokossági székház kistermében minden hétfőn és szerdán
este 8 órától kezdődóleg vannak. A zenektr kedden
és csütörtökön eute a főgimnázium zenetermében tartja
próbált. A versenykóiu ok préba beosztása ez: bétfóa

este 8—9 ig szopránok, 9—10 ig tenorok ; szerdán
este 8—9-ig altok, 9—ltJg basszusok. A hölgyek

az ostromállapot miatt hónapok óta nem tudott megtartani. A gyűlés leszögezte, hogy aaéta a magyarság
kisebbségi helyzete olyan súlyossá vált, hogy as elkeseredés határtalan. Megállapították a magyar kereskedő, aa iparos, kisgazda, ssabadfoglalkoaáBU és köaalkalmasott boraalmaa helyzetét. Lssaögeaték, hogy aa
egyes foglalkoaáal rétegeket fokoaatoaan a koldusok
útjára akarják kényaaeritenl. Hivatkozás történt a politikai, közigazgatási, kulturális, iskolai nagy sérelmekre,
A görög forradalom ügyében a katonai törvényssék április hó 24-én kezdte meg a tárgyalását aaoknak a tiszteknek hazaárulást perében, akik részt vettek a Venizeloaz által megszervezett görög forradalomban. A törvényszék halálra Ítélte Papulas és KlmlBls
tábornokokat, akiket szerdán reggel már kl is végeztek.
Bulgáriában uj kormány alakult, fejéül Tcsef
miniszterelnököt nevezték. Ezzel a klnevezéBBel ugy
látBaik megszűnt a katonai diktatúra. Erre vall az uj
miniszterelnök Bzon intéakedése Is, amely Baerlnt a
száműzött Czankoff, Gheorgleff volt mlniaatereket és
párthivelket szabadlábra helyeatette.
Borzalmas földrengés. A húsvéti ünnepek alatt
borzalmas földrengés pusatltott a Jspánhoa tartoaé
Formoza szigetén, amely kiterjedt Perzsiára és érezhető volt Djlamerlkában la. A földrengésnek Formoaa
szigetén 3 ezer halálos áldozata van, a súlyosan sebesültek száma tízezer és tizenháromezer háa összeomlott.

Czell S P E C I A L S Ö R !
A „Székely Fa" munkájának évi mérlege.

szorgalmasan látogatjak a próbákat, a férfiak között
A .Székely F a ' erdőkiiermelő éa értékesítő szöazonban Bok a mu asztás. A vezetőség kéri a férfi tago vetkezet évi közgyűlését folyó év április 23-án tartotta
kat ÍB pontos megjelenésre.
meg Iaeu községoen, a tagok nagy érdeklődése mellett
Dr. Pitner Árpád elnök és Sztankó Zoltán erdőmérnök,
ügyvezető elnök, a cslkl szövetkezeti gondolatnak megteremtői, értékes beszámolókban mutatták be a .SzéVarosunktól 4—5 km-re, a Delne községtől nyu- kely Fa* egy évi munkájának eredményét.
gatra elterülő mezőben egy gyenge Ívelésű dombon,
Dr. Pitner Árpád elnöki megnyitójában lelkesen
szántóföldek közölt magányosan áll ennek a várme- beszél a szövetkezésről. A kisemernek egyetlen támogyének legértékesebb mükiacse a Szent János templom. gatója ÓB gazdasági életlehetősége a szövetkezés. A
Ez a temp'om — amelyről Vámszer Qiza főgimnáziu- kisgazdának különösen megfelel BB ösBaefogásnak Szömunk kiváló tanára irt értékes tanú mányt, a XVI ik vetkezetekenkeresztül való megteremtése. Csík vármegye
századból maradt reánk. Több mint 400 éves mű imlék, nehezen melegedik fel a gazdasági megerősödésnek e
amelynek 16l3 ból való festett daszkamennyezete, asgyBzerU keretei iránt. Pedig a szövetkezeti eszmének
1675 bél való, fából faragott ssárnyas oltára mind olyan felfogása és terjesztése megérdemel minden támogaértékes műkincsek, amelyeknek megbecsülése, meg- tást. Arra kéri a vármegye gazdaköaönaégét, hogy foőrzése és BZ utókornak való hátrahagyása mindnyá- gadja bizalommal a szövetkezeteket, mint egyedüli
forrását gazdasági talpraállásának.
junk kötelessége.
A templom a múltban három községnek Dalne,
Dr. Pitner Árpád nagyhatású saavai után a száCsicsé és Palfalvának volt közös temploma. Ma szinte mok és eredmények vonulnak fel a közgyűlés előtt.
elhagyatva fekBzik kint a delnei mezőben, azokkal az Sztankó Zoltán a .Székely Fa" erdókltermelő szövetértékeB kincsekkel, amelyeket felmérni ia alig lehet. kezet üzemvezető igazgatója saámokkal bizonyltja,
Naponként eljárnak mellette az emberek százai és hogy a Bzövetkezet életképes, eredményes munkát végtalán nem is tudják aat, hogy milyen érték ea a négy zett. — JelentéBe Bzerint az elmúlt évben a szövetkezet
termeléseket folytatott: a dánfalvi köablrtokoBBág Bükkévssázados templomunk.
Est a cslkl műemlékünket a megsemmisülés ve- fa avas éa Arpáa nevű erdejében, a szenttamási köab.
szedelme fanyegetl. A templom tetőzete megrongáló- Barát nevű erdejében, a karcfalvl köab Kisrete erdedott B elsősorban veszélyben van a kaszettasBerű be- jében és a Bzentmiklóal közb. Ugra-Nyllénk nevű erde-1
osztású festett deszkamennyezet. DJ azonkívül nagy jében. Ezekben az erdőkben ledöntöttek 37 ezer m
fűrészárunak alkalmas fát B termeltek 80 ezer folyójavításokat Igényel BB egész műemlék.
Erőteljes mozgalom indult moBt meg esen templo- méter rudat. Ezeket a főbb tételeket említjük csupán
munknak renoválására, amelyből elsősorban a cslkl a részletes bessámolóból. A termeléBl munkák a hitetársadalomnak kell kivegye a részét. A renoválási moz lesített mérleg szerint 29 millió lej forgalmat tettek kl,
galmat az Erdélyi Kárpál EgyeBÜlet csikszéki osztálya 6 millió pinatárforgalom mellett 260 ezer lsj volt aa
irányítja a Székely Nemzeti Muzeum támogatásával. évi tlBBta nyereség, ami a mu't évi 4 lel nyereséggel
Erre a mozgalomra felhívjuk afigyelmet. Kérjük, szemben kielégítő eredménynek mondható. Satankó
hogy abba kapcsolódjék bele mindenül, aki áttudja mérnök besaámolója megemlitl még, hogy a saövetkeBB elmúlt gazdasági évben 602 uj taggal gyaraérezni aBt a kulturköteleaaéget, amely a multunk meg- zet
podott. Jilenleg 855 a taglétszám. — A Bzövetkezet
H becsülését kívánja.
munkájának eredménye aa is, hogy a tavalyi 50—60
&
A renoválási költségekre teklnté'yas összeget kell lejea tőárakkal szemben 90—110 lejea árakat fizethetALTALÁNOS UTBAIGÁZITÁSI INGATelőteremteni. Ebből a célból elhatároztatott, hogy 1935 tek a Bzövetkeaettel együttdolgoaó közbirtokosságoknak.
évi Junlus bó 23 án a szokásos Szent Janos-nspl bu
LAN É S A R U F O R G A L M I I R O D A
c u t országos megmozdulás Jellegével tartják meg,
Az uj azövetkezeti törvénnyel foglalkozva meg1935 év január l én mOködéaét ujiól megkezdette
Onnepl alkalomnak Bzéleaitik ki aa eddig helyi érdekű állapítja a Sztankó besaámolója, hogy BB nemcssk a
eiámadaaok vezetését, ellenö*buc
ut,
amelyhez
moit
már
nemcsak
a
vármegyének,
szövetkezeti életre, hanem a kösbirtokosságokéra 1B
aéaét, mérlegek, adóbevallások
hanem aa egész közösségnek is köze van.
elkáaaltásét a törráoyee elölráaok eaerint.
fordulópontot jelent. Aa uj törvény nagy kedvezményei
A tomp om renoválási költségeire több száz pro- egyenesen kinálják a lehetőséget közbirtokosságainknak,
Vidékiek minden megbleáeát aaonnal teljeattl,
pagandaképet hoa forgalomba a műemlékeinket gon- hogy a szövetkezés útjára lépjenek. Éppen eaért a
nlnden ügyben eljár. Jogi ügyekben ügyvédünk ált a megblaók rendelkea^eére. 14—
dozó bizottság, asonklvül a Vámszer Géza kiadásában „Székely Fa" több propaganda gyttléBt tartott CoBmenl,
meg|elent értékeB propaganda fttaetek is a költségek Ciucan, Gheorghenl, Laztrea, Ditrau, Remetea, Joseni,
Köa veti tjük háaek, villák, telkek, meaógaadutg
blrtotok Tételét, elaláaát vagy, bérletét
előteremtésének célját Baolgálják.
Valea-Strlmba köaaégekben, amelyek mindegyike beFogadják hát aalveBen e megmozdulást minden- kapcsolódott a Bsövetkezetl mosgalomba. Legutóbb
Ba. Oaek b t T Í i , K u a « i M a O t i « ,
felé. Krajcáralnkkal nemes célt saolgálunk. S aat támo- Sandomlnic népének jelenlegi veaetői határozták el,
Calea Stefan-cel-Mare 31. ••ám, földszint
gatni tartsuk elsőrendű kötelességnek.
hogy egy roasaul sikerült szövetkezeti vállalkozás után
Bármilyen adományok Dr. Pál Oáborné Mer- belépnek a «Székely F a ' érdekkörébe.
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Mozgalom a Szent János templom renoválására.

„MUNKA"

Elvállalja
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Dal- és Zeneegyesűietünk 1985 évi április 28-ára
hirdetett tea-estélye május hó 5 én eate 8 érától kezdődőleg tartatik meg, a közbirtokossági székház termeiben. A rendezést BB egyesület hölgy tagjai intézik
DUrr G>uIáné.jráuyitása mellett. Ennek a társas összejövetelnek-át'a <:éfja," hogy a folyó évi junlus hó
28—29-én,.a««l6ketység fővárosában tartandó dalosverseny költségelbea való hozzájárulásra alkalom adódjék. Hírül adtuk ugyanis, hogy a versenyre dalegyletünk vegyes- és nőlkara is benevezett. Aa előkészületek teljes erővel megindultak a azt akarja BB egyesület, hogy városunkat a versenyen méltóképpen kép
viselje. Mondanunk Bem kell, hogy a dalárda 50—60
tagja tekintélyes BBemólyl áldozatokat hoz ezen vállalkozás Blkere érdekében, de a költségek oly tetemesek,
hogy eat kizárólag maguk a tagok hordozni nem tudják.
A megértő éB jóssivü emberek támogatására ls apellál
tehát aa ogyesület, mikor önkéntes adakozásra a társadalomnak alta'mat ad. Egy másik alkalom lesz még
a veraenydarahok bemutatása egy dalestély keretében,
amely junius hó folyamán fog megtörténni.
A verseny Iránt más vármegyékben nagy érdeklődés nyilvánul meg. Sajnos — ml daloBegyesületekben
nagyon szegények vagyunk és nem tudunk tucatszámra
dalárdákat küldeni B versenyre. Vármegyénkből mindössze a Gheorghenl-i iparoedalárda ÓB a miénk megy
a mérkőzésre. Rajta kell tehát lennünk, hogy ezt a
magyar vármegyei legalább ez a két egyesület méltóképp sn képviselhesse.

K»

ourea-Ciuo oimére küldendők.

Keresek megvételre államkölcsön kötvényeket bármilyen címletekben.
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Legbiztosabb oly lovakat vásárolni, amelyeket már
A beszámoló megemlíti aat a sok rosszindulata
ellenségeskedést, amellyel a „Saékely Fa* aaövetkeaetl elére teljesen ismerünk. Ellenkező esetben blatonság
munkáját elgáncsolni akarják aaok, akik nem tudnak kedvéért legajánlatosabb 1—2 napra használatra illetve
tovább spekulálni a közös vagyonnal. Erélyesen uta- klprőbálásra elhozni.
Ei Idő alatt Indittawuak velük nagyobb terhet,
sítja vlssia a gáncsoskodó vádakat. Rámutat, hegy a
szövetkezet aaonfelBI, hogy ttutességesen megfizeti a figyeljük evésüket, próbáljuk miként tűrik a vasalást,
közbirtokosságok fáját, aionklvlll még a nyereséget Is Btb. Igyekezzünk megtudni az illető tulajdonképpen
a tagok küsött szétosztja, de meg kell érteni, hogy a miért adja el, ha valami hibáért, ezt rendeBen elhallSzövetkeiet nem menedéke a komolytalan munkaerd- gatják, de szomszéd, vagy más érdektelen egyéntől
nek, nem saérakoaásl lehetőség, hanem becsületes megtudhatjuk az Igazi okot is. Megjegyzem a jó létól
munkaalkalom, de csak a tisztességet. munka siámára. nem válik meg szívesen senki. Ha aovány a lé, ai IB
Basel saámolva aa ellenségekkel, Ismételten Cslkvár- gyanús, mert bár munkával a legjobb ló IB le romlik,
megye népéhei siói a közgyűlés. Felhívja, hogy a de ezzel szemben minden gazda lgyekBzlk vásárra egy
szövetkezeti gondolatot ápolja. A „Saékely Fa" eddigi kisBé feljavítani.
munkája Jogot ad arra, hogy biaalmát kérje aa össaes
Nem nagy értékű lovaknál kisebb külső hibákat,
csiki kösbirtokosságoknak. Lépjenek be a Székely Fa ha egyébként jók, nem szükséges Fzlgoruan venni.
Biövetkeaetbe, a kitermelésre kerüld erdóiket blitositBelső értékére nagy jelentőséggel bir, hogy mint
sák a Szövetkeaetnek s eiael építsék naggyá maguk csíké istállóban, vagy lege'őn lett fölnevelve. Az állannak a nagy népi feladatok megoldására hivatott cslkl dóan legelőn tartott CBlkók sokkal jobbak, egészségeszövetkezeti gondolatot.
sebbek, kitartóbbak szoktak lenni.
Végül megjegyzem, rossz kocsis kezében a legSatanké Zoltánnak nagy tetsaésBel fogadott beszá
mólója után a köigyülés intézkedett ai elmúlt évi 250 jobb ló Is elromlik.
Szőke Mihály.
ezer lej felosztása iránt. És pedig lO'/o ot tartalékalapra, 6°/« kulturális és szövetkezés propagálásának
alapjára, 10°/o előre nem látható veszteségi számla,
30°/o egyes blrtokosságoknak a kitermelt erdők u'ánl
osztalék elmén, 20°/§ rendes szövetkezeti osztalék, 6°/o
igazg. és felügyelőbtzottságl osztalék, amelyről a tagok
lemondtak, egy létesitendő nevelési alap javára, azzal,
Ajánlja
bogy ezt as alapot, kiépítve, Bzegénysoreu csiki gyermekek szövetkezeti nevelésére forditja, 19°/o ot a jövő
évi nysreség számlára.
A Székely Fa jövő évi költségvetését tárgyalták
le ezután. Előirányozták 60 ezer m* fa vásárlását 12
mlllié bevétel és 10 és fél mllló kiadással, másfél
miliié tiszta nyereséggel.
nagy választékban!
Majd fortéBe István felügy. biz. tagnk csíkból
valé eltávozásával Szekeres Balázst választották be a
BOR SPECIALITÁSOK:
felügyelő bizottaágba. Több nagyfontosságú, a csiki
szövetkezeti életnek fejlesztését szolgáló határozat
SAUVIONON
után Dr. Pitner Árpád elnök azzal a reménnyel zárja
TRAMINI
be a gyűlést, bogy Cslkvármegye népe bizonyára megérti, hogy elérkezett a Szövetkezetekbe való tömörüLEÁNYKA
lésnek éB ezzel a magánvaló segítésnek 12 dik órája.

Czell (Sztgyörgy) Sörgyár R.-T.

Küküllőmenti B0RÂIT
RIZLING

A ló vásárlások körül.
Nem hiába mondja a nóta: ,Szép asszonynak s
jónak, a jó járó lónak, kár meg öregedni*. Igy is var.
Igaai jé ló elág rltkaBág s tapasztalataim szerint az
össaes lé állománybél mintegy 70% hibás, bol egyik,
hol a másik szempontból.
A ló külső hibáit a hozzá értők, többé-kevésbé
felismerik, de a belső hibát első tekintetre nincs aa a
Bzakértő, aki felismerje. Pedig a belsó rejtett hibák a
lényegesebbek. Iyenek: csökönyösség, rosszul indítás,
a takarmány rosszul értékesltese, hamisság, kitartás
hiánya stb. Elekhez járulnak a külsőleg fel nem Ismerhető betegségek, de Itt véd a szavatossági törvény.
A ló Ismeretekben járatlan, a külső hibákat első
sorban összehasonlítás utján Igyekezzék felismerni. —
Ket lovat egyforma állásban egyszerre vegye vizsgálat
alá. BlŐBZör vizsgálja a lábakat, azután a szemeket,
majd a fejet, törzsét atb. A két ló közötti külömbBé
gek a kezdő figyelmét ls felhívják; általában többre
értékeljük amelyiknek szélea jó Bzügye van, amely
rendesen jó lábálláat von maga után. A vékony aránylag rövid lábszár, jobb a vastag lábszárnál A kisebb
fejű lovat 1B jobban szeretik, mint a nagy fejűt.
Az életkor Ismerete is Igen fontos. Amire 12 éves
korig a fogak elég bistoB támpontot nyújtanak. Azon
falüi caak hozzávetőlegesen a rágó lapok alakja nyújt
némi felvilágosítást.
A csikó BzUletésekor mindkét sorban megvannak
az u. n. fogé tejfogak, a 8 ik hétre megjelennek a
köaép, egy éveB korra megjelennek a tej szegelet
fogak IB.
Egy és fél éves korban lekopnak a fogó tejfogakréi a knpák. Ea egy fekete szinü mélyedés a ráglapon.
Egy és háromnegyed éves korban a tej középfogak
kupái, két éves korban pedig a szegelet tejfogak kupái
kopnak le mind a két sorban. Két éB fél éves korban
a tejfogó fogak kiesnek és három éves korban ezek
helyett megjelennek aa öreg vagy ló fogó fogak.
Három és féléves korban kiesnek a tej középfogak és
helyükbe nőnek az állandó öreg középfogak, négy éves
korban.
Négy és fél évea korban kiváltatnak a tej azegelet fogak éa öt éves korban helyükbe öreg saegeletfogak nőnek.
Amikor az öt évet betöltötték, csikó vagy tejfog már nem látható. Ezután ai életkort a kupák
eltűnéséről határozzuk meg: hat éves korban aa állandó
fogé, a hetedik évben a köaép, a nyolcadik évben a
szegelet fogakról tűnnek ei a ráglapokról a kupák.
Kilenc éves korban a fogó, tle éves korban a közép,
tizenegy éves korban a szegelet fogak ráglapjal haránt
tojásdad alakúak. Tizenkét éves kortól tizennyolc éves
korig a ráglapok kerek alakúak, tizennyolc évts kortél huszonnégy éves korig a ráglapok háromszög alakúak, ezen felül vlsBzás tojá-d^d alakúak.
A lónak 12 metsző foga van ÉB pedig 6 felül, 6
alul. Ezekből a jobb oldalon is van 3 a baloldalon Is
As első fogó a máBodik köaép, a harmadik saegelet
fognak neveatetik.
Bár aa életkor a ló értékére nésve igen fontos,
mereven ai évek saáma nem döntő, hozzá járul ehhez
a jó teljesítő képesség. Elég gyakran a 18—20 évea ÍB
még jól használható.
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HÚSVÉTI SPÉCIAL SÖRÉT!
Förtelem a harmadosztályon.
Az alábbiakat szívesfigyelmébe ajánljuk mindenkinek, akinek a népünk neveléséhez bármilyen köze van.
N°m lebet ezt a kérdéBt tovább takargatni éB
hacyago'nl. A népllnk olyan neveletlen, annyi csunyB
vonás tör elé belőle az együttes ér'n kezésbep, hogv
azokat bűnös könnyelműség tétlenül nézni.
Tessék például a vontton harmadik osztályú
kocsiba ülni. Lassan Ide szorul a romániai magyarság,
a legideálisabb dt mokraclában találkozik itt a fap.dókon népűnk minden rétege
Amíg a nyugati államokban bátran szállhatsz
ba bármilyen hosszú utazásra is a legalsó vonat- osztályokba, addig nálunk valljuk csak be mindsn kertelés nélkül, hogy közveBBélyeB ez a vállalkozás.
A vonat harmsdosztálya egy népnek a tükörképe.
Amíg egy Ausztriában, Tiiolban a harmadik osztályból
egy népnek annyi bájossága, finomsága tör elő, addig
valljuk meg őszintén mi nem dicsekedhetünk el népünk
azon erényeivel, amelyek ösBzebasonir.áBokra alkalmasok vo'nának.
A ml harmadosztályunk lelke nem emberhez
méltó. Az a Bzellem, amely ma nú'unk például Brassótól megüli a székely körvasút fapadjait sz minden
kétségbeesésünket és aggodalmunkat felébresztheti.
N u m egyszer van alkalma az fmbernek egy-egy
harmadosztályú fülke Barkából megfigyelni, hogy ml
folyik abban. A trágárkodásnak, a káromkodásnak, a
kellemetlenkedécnek olyan állendó üteme, ami n'ncsen
tekintettel Bem Irgalommal Bemml irányban. Hiába van
ott serdülő lsánv, úgynevezett „jobb utas", nő. Nam
számit. Az előjogfit élvező őru as valósággal önti
magából mindazt a szennyet, smely elviselhetetlenné
teszi környezetét embertársa számára.
O'yan szomorú do'gok ezek. Hiszen a ml népün
ket annyi sok szíp értékkel áldotta meg az IUen. A
művészi erőnek o'yan ŐBforráBal élnek benne, bogy
azok a legfinomabb emberi vonásokat adják, hogy
azok népünknek az emberi együttélésben elkő helyet
kell blatoBltsanak.
Hagy lehet tehát az, hogy pillanatnyilag Ide tudjod zülleni. Miképp<n történhet az meg. bogy a társas
élőinek legelemibb szabályairól ls megfeledkezik.
Akik a népnevelést k izükben tartják, bizonyára
látják ezt a hibát. A szószéknek a feladatai közé tar
tozlk, bogy népünket felvilágosítsák mindazokról a
hátrányokról, amelyeket viselkedésével okozhat aa
ÖBBiesség kárára.
A szerény, url viselkedésről nem szabad megfeledkezni egy pillanatra sem. Ma különösen nem.

HEGEDÜÓRAKAT
oonservatoriuml módaser
szerint, j u t á n y o s á n ad:

S P R E N C Z G I Z I , Csíkszereda
Str. Oap. Vuloviol (Harglta-nooa) 90.

ttte.

Széchenyi István halála.
Hetvenöt esztendővel ezelőtt április 8-án, a feltámadás ünnepének napján mait ki a döblingi elmegyógyintézetben a legnagyobb magyar Gróf Széchenyi István. Április
7-én éjjel lövés riasztotta fel a kórház idegbetegeit.
Nem kellett keresni a tulajdonos tőorvosnak, hogy
honnan, melyik ápoltnak szobájából jött az, jól tndta, hogy
az a lövés kiváló ember életét oltotta ki. Gróf Széchenyi
István a legnagyobb magyar nevet méltán kiérdemelte, ezt
az „epiton ornans-t" még legnagyobb elleniele a magyar
nép bálványa Kossuth Lajos adta neki.
Fiatal korában még nem tudott magyarul, mint huazártiszt Debrecenbe helyeztette magát.
Itt a magyarság fővárosában, a kálvinista Rómában
nemcsak a magyar nyelvet tanulta meg, de megtanulta megismerni és megszeretni a magyar népet is. Nagy álmot
álmodott.
Az elmaradottságból Nyugateurópa színvonalára akarta
emelni a magyart, mely Metternich minden Bzellemi mozgalomtól elzárni törekvő absolut uralma alatt, nekibusultában csakugyan — „hej ráérünk arra még* legkevesebb
erőkifejtéssel járó életet élt. Gröf Széchenyi lemondott tiszti
rangjáról, barátjával Br. Wesselényi Miklóssal bebarangolta
N'yugateurópát, nézve és látva mindazon dolgokat, amelyek
mint szociális intézkedések még ott is csak bontogatni
kezdték szárnyaikat.
Az 1825— 2H-íki országgyűlésen követi minőségben
vett részt és éppen ez volt az első reform-országgyűlés,
amelyen a kezdeményezés és lendítő kerék szerepét (írót'
Széchenyi István játszotta.
Egy magyar nyelvművelő társaság létrehozására egy
évi jövedelmét ajánlotta fel s evvel megvetette alapját a
magyar tudományos Akadémiának.
Célkitűzéseinek tollal is igyekezett hívüket szerezni.
Első munkája a Hitel. Miért nincs a magyarnak hitele.
Mert ven ősisége (a birtok elidegenitlenithetése, hiibizományok, lásd Gömbös reíormlervét.) Ebben a munkájában
kiterjeszkedik egész állami életünk avultságárn. l'j utakat
kell keresni a gazdálkodás terén stb. Természetes, hogy a
Hitel első sorban a feudális birtok ellen irányult, ezért sok
támadásban volt része.
Gróf Széchenyi nem rettent vissza az „áruló'' címtől,
amelyet mint osztályának árulója kiérdemelt. Folytatta munkásságát. Megjelent csakhamar a Világ, Stádium, ameh ben
felsorolja a reformokat, amelyeket, ha Magyarországon megvalósít, „Magyarország nem volt, hanem lesz".
Gróf Széchenyi sem az országban, sem az udvarnál
megértéssel nem találkozott.
A Habsburg-ház látta, hogy a reformok egy ujjon
született erős Magyarországot teremtenének, már pedig a
Habsburg politikának mindig egy tengődő, járszalagon vezethető, gyenge Magyarország felelt meg.
Gróf Széchenyi ekkor a praktikus életben akarta
elgondolásait megvalósítani. Megépiti a (lánchidat, megalapítja a Pályatuttatási társaságot, amelynek mai eredménye
a viiáginárkás magyar nevelésű lovakban is látható.
Gőzvasutat akar, az utak rendbe szedését. Száz és
száz olyan gondolat, melyekkel részben megelőzte korát,
részben amelyeket később az abszolutizmus igája alól valú
ielszabadulása ntán a magyar nemzet megvalósított,
Lépésről lépésre kellett bevenni a sáncokat, már nem
a magyarság maradiságával, hanem a kormány halogató, a
retormoktól félő politikájával szemben. Ekkor már ugy szólván az egész nemzet Széchenyi háta megett állt.
Volt azonban, ami sokat elkedvetlenített. Széchenyi
lassan, tokról fokra akarta meghódítani a sáncokat, ellenben
az ifjúság már szurony rohamra akart indulni.
Kossuth lép előtérbe, magával ragadja a nemzetet,
Széchenyi háttérbe szorul, sőt már ugy tekintik, miut a
magyar nemzet boldogulásának akadályát.
Jött — amitől félt, amit előre látott Széchenyi —
a 48--49-iki szabadságharc.
Idegei összeroppannak, mikor miud annak bekövetkezését látta, amelyet előre tudott, de amelytől szeretett
nemzetét visszatartani nem tudta.
Döblingben keresett menedéket, aaját maga és az események pusztító zivatara elől.
Még egyszer hallatott magáról, mikor az átkos korszak Bach miuiszterének dicsekvő könyvire válaszolt. Ugy
mondta* a könyv tinta helyett .választó vízzel" Íródott.
Ebben a munkában alaposan megtépázta a rettegett
Bach miniszterelnököt. Keresték a szerzőt, de még nem is
sejtették.
Gróf Széchenyi azonban a bécsi rendőrség előtt már
szereplésének kezdetétől „listára" volt téve.
Az 50-es évek végén mozgolódásokról beszéltek,
amelyeket bizonyos magyarok szítanak, s külföldi segítség
ntán néztek. A bécsi titkos rendőrség jól értesült a „besúgók'
utján, de azért nem tudták meg, ki a vezető és hogyan
juttatják Franciaországba a leveleket.
A gyanú Széchenyire irányult, bár ő ebben a komplotban részes nem volt.
Március 8-án rendőrök vették körül a döblingi szanatóriumot.
Széchenyi irattömegének láttára visszarettentek a kiküldött nyomozók. De az iratokat felpakolták, magukkal
vitték.
A kültöldi összeköttetésre semmi igazolás nem került
elő, ellenben a gyanú, hogy Bach ellen ő irta a Blich auf
Ruckblicket — kétségtelenné vált.
Grói Széchenyi retteuetes válságon mehetett keresztül,
mikor látta, hogy még ez az önként választott menedékhely
sem menti öt meg az örök gyanú árnyékától a ennek a
nyomában járó zaklatástól.
A lelki küzdelmekben hajdan hatalmas szervezete is
öaazeroppant, a test éa lélek gyengesége adta kezébe ápril.

8-án a pisztolyt.
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„Erdély kövei".
Csodálatos kövekről lesz itt szó. Az erdélyi történelem köveiről. Kóa Károlynak, a sztánai remetének, Erdély
o páratlan tehetségű alkotó zsenijének magakéBzitette könyvéről. 31 darab régi templom éa épületrajz Erdély különböző részeiből, melyek magukon viselik az erdélyi három
uemzet egész kultúrtörténetét. A szines linoleum metszetek,
melyeket a miivész saját kézi présén készített, nemcsak kivitelükkel ejtik bámulatba a szemléltt. Beszélnek ezek a
szinek, ezek a vonalak. Pár vonásban megkapjuk a templom
stílusának összes jellegzetességeit, a századokette régi háznak roskatagságát, ódon patináját elénk varázsolja a művész
bámulatos meglátásu tehetsége. Pár vonás csupán, melyeket
aztán felöltöztet a aziuek igézetes köpenyegébe. A tompa,
üiitét szinek mesteri összeválogatása adja meg az épületek
történelmi és néprajzi izét. Beszél ez B gyűjtemény anélkül,
hogy bővebb magyarázat kellene hozzá. A történelem beszél
ezekből a rajzokból, egy aok viszontagságot látott földdarab
beszédes történelme, az erdélyi fold egy prófétai rajongójának, ideális lelkű müvésztiának lelki szemein keresztül.
beszélnek a kövek, Erdély kövei, az évezredek véres viharát túlélő kulturemlékek, melyek megihlették Erdély nagy
riát. Adjuk át a szót a köveknek, melyeknek Írásban is
művészi tolmácsolója a sztánai remete:

Időtlen idők óta népek és hitek, fajok és kulturák
keveredő helye Erdély földje. Előnyomakodó népek ha Európa
földjén tusakodásra keltek, Bkkor a megvert fél töredékeiből
bizonyosan került a Királyhágó és a székely havasok közé
is valamennyi. A kövek tudnak mesélni erről nekünk.
Az ember-csinálta história ugy mondja, hogy Erdélyt,
mint egységes államot, elsőizben a dákok szervezték meg.
De a mi köveink erről semmit sem tudnak.
A rómaiak Erdélyéről már tudnak a kövek és beszélő
tanúi Iióma kultúrájának Erdély töldjén. De ennek a kultúrának, a római uralom összeomlásával folytatása nem lett itt.
Iióma után ázsiai lovas népek vándorlásáról mesélnek
a kövek, a népek és néptöredékek züllött maradványai bujuak meg a hegyek között: a hunnok közé szlávok és gepidák keverednek, később avarok húzódnak a székely hegyek
közé, a Balkánról pásztornépek szűrődnek átal a legelőkre,
végül Tuhutum magyarjai jelennek meg, de ezek már hódítók.
Turániak és szlávo-románok közé harmadiknak kerül
a germán : a német lovagrend, a a azáBzok, akiknek megtelepedésével megáll a népek mozgása. És e három tajnak
üsszetelepedése szabta meg a későbbi kialakulás lehetőségeit,
melyeknek eredménye Erdély kulturája.
Magyar, román és szász századokon keresztül egymás
mellett élve megmarad magyarnak, románnak és Bzásznak,
megtartja külön egyéniségét fajban, kulturában, de emellett
közös és minden környező rokon, vagy idegen kulturától és
tájtól elütő karaktert is veszen fel: a három faj, illetve
kultura egyéniségének megtartása mellett olyan közösségeket
veszen fel, melyek azokat különvalóságuk ellenére mégis
pgységeSBé, erdélyivé teszik.
Ez az erdélyiség politikailag a XVI. században, Erdélynek Magyarországtól vsló különválása által tetéződik éa
teljes kialakulását a XVII. században, a fejedelemség fénykorában éri el. A török protekturátus alatt élő, három nemzet alkotta Erdély művészete ezidőben gazdagodik Ázsia
színeivel és ornamentikájával, ami a három itt élő kultura
közös sajátosságainak egységeit növeli meg.
Ami azóta időben eltelt, az csak terebélyeaitette a
magasabbra nem növő fát, melynek gyökerei ma is épen és
mélyen élnek Erdély földjében: népe lelkében.
Ezt mondták al Erdély sohasem hazudó kövei nekem
éB tolmácsolja hiányosan és tökéletlenül az a néhány rajz,
amit ime itt adok ugy, ahogy tudtam éa ahogy lehetett" v
A könyv még 1923-ban jelent meg. '200 számozott
példányt készített belőle a művész saját kéziprésén, melyekből csak kivételeseknek jutott bizonyára. Mi is egy véletlen
folytán akadtunk rá és kötelességünknek tartottul, hogy
legalább e pár sorát, — ami a könyv egész szövegrészét
képezi — a magyar olvasóközönséggel megismertessük.
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a „KALAPKIRÁLY"-nál
vásároljon, • w i elegáns, tárté* éa olcsó.
Ugyanott
kalapjavitás, tisztítás, festés
szakszerűen eazkőiőltetlk.
Kérem a n. é. kösönsét szíves pártfogását.
Harcursa-Clac—Csikszaroda, Bratianu ucca 40.
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Felhívás.
A tennls-sport jövőbeli fejlődésének lehetősége as
Ifjúság kesébe van letéve. Nem kívánható azonban as
ifjúságtól, hogy játéktudását kisárélBg az egyéni dilettantizmus tökéletesítésével annyira fejlessze, hogy az
Így elért játéktudás a mind nagyobb igényeket kivánó
versenyek szempontjából ls megállja helyét. Ezért szükséges lenne, hogy as Ifjúság, mely a tennls-sportnak
önmagában való kifejlesztésével egyénileg is foglalkozni óhajt, a helyes játékstílus, az eredményes játékmodort egy erre hivatott mestertől, a trénertől tanulja meg.
Fentlekre hivatkozva a tennls-szakosztály vezetősége arra kéri az érdekelt Ifjúságot, Illetve a m. t.
szülőket, hogy hozzájárulásukkal tegyék lehetővé egy
trénernek a vakáció tartamára való Idehozatalát. A
várható költségek körülbelül havi 6000-8C00 lejt
tennének kl. Az eddigi jegyzések a tréner költségek
egy havi összegét már biztosították, mlg további jegyzések 1 2 - 1 4 személy átlagosan vállalt 600—600 lejnyi
hoBzájárulása a vakáció második havi költségeit ls
fedezhetné.
A C. 8. C. tennlsz-szakosstályának vezetősége BZ
idén felállította aa Ifjúsági trénlngcsoportot ls, melyben
a haladó tennisz játékosok tudásuk, rátermettségük és
ambíciójuk mértéke szerint haladhatnak előre.
Aa ifjúsági tréningcscportban való felvételhez
szükséges információk Frank Miklós szakosztályvezető
irodájában szerezhetők be.
A Éennisz-szalrosztá/r vezetősége.

Kérjünk

Czell Special Sört!
KÜLÖNFÉLÉK.

.A kövek tudnak beszélni.
Es a kövek igazat beszélnek csupán..

Ipartestülettel aumben.
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— E z ü s t l a k o d a l o m . Dr. Györgypál Domokos
Cslkvármegye utolsó magyar főiBpárja ÓB feleBége
Gecző Ion» folyó év Iprllis hó 22 én ünnepelték házasságuk 25 éves évfordulóját. A házBBpár a HirschszanBtorium kápolnájában Bzectmiaet hallga'ott, amelyen
a Bomlyói házfőnök megható beszéde kereteben áldotta
meg a jnbiláló házaspárt.
— A aáraaok r e n d j e a román húsvéti ünnepepeken következő: április 28—29 én, vasárnap és hétfőn
az üzletek egéss nnp zárva, kedden nyitás, szerdán,
május hó 1-én szintén egész napon zárás. — A borbély
üzletek hétfőn és kedden délelőtt uyltanak mindzét nap
délutánján zárnak. — A szerdai piacot május elaejen
megtartják, délelőtt 10 óráig.
— S z ö v e t k e z e t alakltáaa DitrOban. Ditrau
köaaég közbirtokossága a mult heten Elekes Béla
szövetkezeti főellenőr jelenlétében közgj ülést tartott,
amelyben nagy lelkesedéssel határozták el, hogy egy
millió lej értékű vágterületük árából gazdasági és ért kesitő azövetkezetet létesítenek. Szükebbkörtt bizottságot küldöttek kl azzal a feladattal, hogy május 20 lg
a kész terveket kidolgozzák.
— Gyilkosság féltékenységből. Szomorú gyilkosság történt Cartan huavét másodnapján. ÖÍV. Lakatos Istvánné, ErzBi nevű 19 éves leányát, Szőcs Dánes
25 évea jenőfalvi legény haaaklsérte egy saenttamáBl
mulatságból. Amint ksaaértek a legény a leányosház
megvilágított ablakán keresztül megláttB, bogy Tamás
Aron madaraal 26 évea legény bent ül a szobában és
a leány anyjával besaélgetve várja haza a leányt. Bzőcs
Dinea nem azólt semmit. Elbúcsúzott a leánytól. A
napokban elbújva várta, amig a házban beszélgető
gyanútlan legény hazaindul. Akkor a sötétben egy fadarabbal leUtötte a szerencsétlen TamáB Áront. A legény azonnal meghalt. Szóca Dénest a csendőrség letartóztatta.
— B e t i l t o t t á k aa Enyodl H í r l a p o t . A belügyminiszter az Euyedl Hirlap megjelenését négy hétre
betiltotta. Szóbelileg abban közölték a betiltás okát,
hogy izgatónak tartják a lap Írásaiban megnyilvánuló
szellemet.
— Costlneson riainlsnter lAtogstasa. Dr. Cos
tlnescu közegészségügyi miniszter áprilia hó 23-án
meglátogatta városunkban a közkorházat, ahol hosszasan elbeszélgetett Dr. H'rsch Hugóval a korház igazgató sebészfőorvosával éa Dr. Baláaay Kálmánnal a
belgyógyászat vezető főorvosáévá). — Dr. Costlnescu
miniszter ezután Criatea közjegyző, aaenátor és Dr.
Otetea Valér főispán kíséretében a prefektúrára vonu t.
O t fogadta a közegészségügyi tárca terhére szállító
iparosok éa kereskedők küldöttségét, akiknek nevében
Bíró Jóraef ipartestületi elnök kérte a minisztert, bogy
a nagy hátralékokat klflzeaaék. A miniszter Ígéretet
tett, hogy a hátralékokat bonban azonnal utalványontatnl fogja.
— V a k g y e r m e k e k felvétele. A lovag Wechselman Ignác és neje N'usch'oes Zslfla Vakok Tanintézetében, Budapest, VII. M xlkéi-ut 60., oktatás és
nevelés céljából felvételt nyernek felekeaeti különbség
nélkül mindkét nembeli, hatodik életévüket meghaladott, vakon született éa később megvakult gyermekek.
A felvételt kérő folyamodványboa csatolandó a gyermek aaületéal, himlőoltást bizonyítványa. Szegényaortu
gyermekek szülői díjkedvezményért, illetve Ingyenea
felvételért folyamodhatnak. Ez eBetben a szülők vagyontalanaágát Igaroló okirat csatolandó. Pályázati határidő májns hó 81. Felvilágosítást nyújt aa Intését igazgatósága.
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DIANA
— H á r o m e z e r lejes fizetésből h é t a z o b á s
lakás. Satu- Marén letartóatattak három adóellenőrt,
akik BB adókivetések előtt ériásl ssarolásokat végeztek az adózók között. A letartóztatott tlsatvlaelők
egyikét Sebestyént, volt sanmartlni adóperceptort, jól
ismeri alcsik közönsége la. Moat egyelőre 30 napoa
vizsgálati fogságban Ul. A vtaagálat aorán kiderült,
hogy Sebeatyén a 3 eaer lejea havi fiaetéBÜ kis tiBBtvlaelő hétszobás lakást tartott és a házkutatás során
feleségének szekrényében — többek köaött — 300 pár
aelyemharisnyát találtak.
— Halaloaâs. Vrabia kösaégben, 92 éves korában, 23-án éjjel 11 órakor meghalt tusnádi Kováta
Gergely földblrlokoB, Alcsik birtokoB társadalmának
legtekintélyesebb és legöregebb tagja. Több rendben
voit törvényhatósági bizottsági tag, benne volt a képviselőtestületekben, egyhástanácsban éa minden közérdekű megmozdulásban, ahol önzetlenül kellett dolgozni
közjóléti, kulturális, vallási éB Iskolai, valamint gasdasági téren. Puritán életmódja, élete Blkonyáig tartó
állandó munkáeBága, abszolút becsületessége felruhásták mind aaaal aa eredménnyel, ami ma ÍB mintaképül
kell áiijon olyan nagyon szeretett aaékely faja, testvérei
előtt. A a z é k e l y K o v á t a M i k l ó s néhai püspök
családjabél származott, talán ea a körülmény járult
hozzá, bogy egesz élete mintaszerű vallásosságban telt
el. Temetese 26-en volt Vrabia köaségben a köaaég és
a vidék iakóBságának igen nagy réaavételével. Városunk ból la Igen aokan vettek réBBt a temetésen, köatük Dr. Hirech Hugó korhási Bebószfőorvos, Biró Ferenc espsreB-piebános, Dr. Pitner Árpád, Dr. Csipak
Lijos kanonok, László Ignác ea Albert VilmoB tanárok,
Cseh István éB mások. A gyászszertartást Incze Domokos fóeuperes végez te az a.csíki papBág fényes segédletével. A Birnál Nagy Antal esperes-piebánoB mondott
búcsúztatót éB méltatta a közel száz évet élt tekintélyes
azekely birtokos munkásságát. Elhunytban Dr. Kováta
Károly ügyvéd, Kováta Juiiaka tanítónő éa Kováta Antal birtokos édesapjukat gyászolják.
— A r e n d ő r s e g figyelmébe. A rendőrség
sfligoru lntéskedéat adott ki arra vonatkosélag, hogy
aa autók a város között csak a fogatoa jármű gyorsaságával köslekedhetnek. A vároBnak igen sok polgára
panaszolja, hogy az autósok est nem veszik figyelembe,
a rendőrök nem ellenőrzik a rendelet betartását és az
autók tovább robognak. A korai érákban hivatalokba
induló polgárok panaaaolják, hogy a takarító cselédek
minden ablakbél a portörlőket a nyakukba rázzák. A
járdaaeprők olyan port vernek fel, amellyel több kárt
okoznak, mint haaanot. — A város köaött lefolyó patak szörnyű bűzt árasat. A medre tele van a legképtelenebb aaennyel, elhullott állatokkal. Kérjük aa ellenőrzéat. Tudomásunk szerint a város már elrendelte a
patak tlBatitását. Nemsokára itt vannakk a nyári napok,
amikor teljes veBzedelem lesz ez a büzesatorna.
— A s o m l y ó i á r v a h á z a t á t v e t t é k . Stan
közokt. vezérfelügyelő éa Chele tanfelügyelő a somlyói
árvaházat átvették a közoktatás keaeléBébe. Kijelentették, hogy az átvétel a Magánjavak vagyonának rendezéséről BSÓIÓ törvény alapján történt. Aat még nem
lehet tudal, hogy az épületben elhelyeaett árvaházzal
ml történik.
— . H ó f e h é r k e ' a k a t h . e l e m i iakola előadásában. Virágvasárnapján, délntán 6 órakor, aalnűltig megtöltötte a város és vidéke közönsége a főgimnázium tornacsarnokát, hogy a katóllkus elemi iskolánk
növendékei sainpadl szereplésében gyönyörködjék. A
közönség meleg és Bsokatlanul nagy érdeklődésével
tanújelét adta, hogy salvén viseli iskolája sorsát, érdeklődik utána és ragaSBkodik hozzá. Belátja, hogy a vallásos szellemű nevelés adhatja csak meg gyermekeinknek azt BZ alapot, amelyen állva megküzdhetnek a
további óriási nehézségekkel. Iskolánk növendékei valéban rá is szolgáltak aa érdeklődéBre és az elismerésre.
Olyan biztonsággal mozogtak a színpadon, annyi bátorsággal és Bzereptudással, bogy az meglepő volt. Nincs
terünk arra, bogy mindnyájukat, amint megérdemelnék
nyilvánosan is megdicsérjük, de lamerl őket már a kath.
Iskolához ragaszkodó hűséges közSnBégünk és szivébe
zárja őket. Azonban meg kell emlékeznünk Albert
Sándor lg. tanító és Dávid Róaatka tanítónőről, akiknek köaaönhető, hogy gyermekeink nyilvánoB szereplése is méltó az Iakola padjaiban elért kitűnő eredményekhez. Szívesen látjuk a kla műkedvelőket máskor
ÍB a színpadon.
— Elfogták a somnleiil p e r s e l y r a b l ó t . Húsvét harmadnapján reggel a sumuleui barátok megdöbbenve vették észra, bogy aa éjjel folyamán lameretlen
tetteBek kifosztották a kegytemplom Mária perselyét
éa a Szent Antal perselyt és a sekrestyéből 1B elvittek
1600 lejt s az latétlóból egy pár csizmát A csendőrség
ma kéarekeritette a tetteBt, Darvas István tusnádi születésű fi italembert, aki már több év óta laikus testvér
volt a zárdában éB moBt vonult be katonának. Tettét
bevallotta és azt állítja, hogy bosszúból a barátok
csttrét felakarta gyújtani. A megtévedt barátot hadbíróság elé állítják.
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— A „VörAa Kereszt" mercurea-clucl tagozaMeghívó.
tának hu J véti ajándéka a korháti betegek részére. A
A
Transsylvania
Bank R.-T. Cluj, Kózsa-ucca
helyi Veres-Kereszt egylet, ngy a magyar, mint a ro- 1 sz. alatti intézeti székházában 1935 április 30-án délután
mán húsvétra 60 kórházi beteget látott el azeretetado 4 órakor tartandó évi rendes közgyűlésére a t. részvényemánnyal, ngy kalács mint tej ÉB piros tojással.
sek tisztelettel meghívatnak.
— Törvényszéki hírek. Gheorgheni városnak
T á r g y s o r o z a t : 1. Az igazgatóság jelentése az l'J34.
egyik kavicsbányája február havában beomlott, Nagy üzletévröl éa a zárszámadások előterjesztése. 2. A felügyelőLajoa, Oyörgy Fazekas József és Szabó István nyom- bizottság jelentése az 1934. űzletév zárszámadásairól. —
ban meghaltak. A törvényszék Balázs Ignácz napszá- 3. Határozathozatal az előterjesztett zárszámadások elfogamost, mint munkavezetőt vonta felelősségre a Bzeren- dása és a felmentvények megadása tárgyában. 4. Határozatcsétlenség miatt. l(ég szerencsére felmentették a nyo- hozatal a tisztanyereség ielosztása és felhasználása tárgyámorult embert, aki a bányánál Bemml felelősség teljes ban. 5. A kényszeregyezség kedvezményéről történt lemonállást nem töltött be és mégis három ember életéért dás ratifikálása. 6. Az Intézet és hitelezői között a mezővonták felelősségre.
gazdasági és városi tsrtozások likvidálásáról BZÓIÓ 1934.
— Emlékezetes, hogy egy Blldarlu Gheorghe nevü évi április hó T-i törvény 52-ik szakasza reudelkezéseihez
rendőrkomiszár Gheorgheniben ártatlanul milyen ke- képest létesített fizetési egyezmény ratifikálása és a cluji
gyetlenül elverte Ifj. SzáBZ litván szabadságoz katonát. törvényszék I. szekciója, 1934. évi december hó 22-én kelt
Az ügyet akkor Horváth JózBef helybeli főkapitány 2492—1931. számú ezen fizetési egyezmény mologáló végvizsgálta meg, akinek előterjesztésére a rendőrség köte- zésének tudomásul vétele. 7. A leglelsőbb bankári tanács
lékéből azonnal kidobták ezt az oda nem való embert. 1934. évi április hó 4-én kelt 1617. számú határozatának
Ugyanakkor aa ügyészség eljáráBt inditott ellene. Több- tudomásul vétele, mely szerint a módosított alapszabályBzör volt tárgyalásra kitűzve aa Ugy. B.ldarlu nem tervezetet kedvezően véleményezi.
jelent meg soha. Legutóbb elfogatási parancsot adtak
Cluj, 1935. április Itt.
ki ellene. Ennek hatása alatt jelentkezett Blldarlu és
Igazgatóság.
tessék jól megérteni, nem is volt messze innen. Ahogy
Mérleg.
—
1934.
december
31.
— Vagyon.
elcsapták a rendóraégtől, aa udvarhelyi pénzllgyböz ki- Pénztár készpénz 783.572. Postatakarékpénztári csekkszámnevezték. MOBÍ ju'luB hó 1 4 én fog felelni a törvény- lán 1,1)80.312. Bankoknál rendelkezésre áll 303.552. Értékszék előtt a gheorgheni rémtettéért.
papírok : állami papírok 359.067. Tőzsdén nem jegyzett
— Incze Joákimné menaságl asBzony a mu't év- papírok 3736. Váltótárca: külön fedezet nélkül 6,873.976.
ben a lakásán kendert szárított. Éijel a tűzhelyből 1 Aru — értékpapír íedezettel 226.440. Jelzálog fedezettel
szikra .kipattant és felgyúlt a lakás. Iiczéné Bulyos 2,093.955. Adósok külön fedezet nélkül 2,207.132. Kereségési sebekkel megmenekült, azonban a nála vendég- kedelmi értékfedezettel 182.472. Értékpapír Íedezettel 90.000.
ségben levő Andráis Júlia nevü leányka porráégett. A Aru fedezettel 323. 761. Jelzálogfedezettel 1,703.551. Kütörvényszék most vonta felelősségre Incénét emberölé- lönböző fedezettel 1,556.429. Konverziós adósok Mezőgazda adósok 49,836.703. Városi adósok 14,974.781. Részesért, gyujtogatásért és három hónapra Ítélték.
— Elvágta a vonat. A 414. sz. személyvonat sedések 145.000. Ingatlanok: A bankkereskedelem folytaBiró Imre Bzendomokoal gazda Erzsi nevü leánykájának tásához szükséges 2,503,883. Más ingatlanok 8,687.971.
két lábát levágta. A gyermek a szerencsétlenség u'án Összesen 94,536.293. — Teher: Részvénytőke 20,000.000.
Tartalékalap 180.942. Tisztviselők nyugdijalapja: 2,610.565
rövidesen meghalt.
Betétek: Könyvecskére határidőre 38,432.667. Részvény— Ügyészségi hírek. Kosztl JánoB kászonja- tőke felemelésére szánt összeg 20,000.000. Hitelezők : belkabfalvi gazda meglátogatta Pál látván szomszédját. töldiek határidőre 12,316.550. Viszleszámitolás : Belföldön
Valami felett összevesztek. Pál István, Kosztit meg- más intézeteknél 707.250. Nyereség 288.319. Összesen
késelte. Átadták aa ügyészségnek.
94,536.293.
Sánta Antal kászonaltizi lakós pincéjében gyermekVeszteség- és nyereség-számla 1934. dec. 31.
hullát találtak. A nyomozás kiderítette a fiatal anyát,
Veszteség: Adminisztrációs költségek: fizetések és
akit átadtak az ügyészségnek.
javadalmazások 2,340.304. Egyéb költségek : Dologi kiadáGál Ferenc csomortánl legény megszúrta Bálint B0k 536.340. Betegsegélyző 43.018. Házbér 143.349. Adók
András somlyói legénytárBát.
és illetékek 154.517. Tiszta nyereség 288.319. Összesen:
— Hülésnél, torokfájásnál, influenzánál használ- 3,505.847. — Nyereség: Inkasszált kamatok váltójunk v*lódl DIANA-t öblögetésre, borogatásra.
kölcsönök után és adósoktól 1,723.2.12. Konverziós kama— Aa a j Sporttelep kérdése. A C. S. C tok 725.109. Inkasszált jutalékok 506.277. Értékpapírtárca
választmánya kedden eBte előkészítő megbeszéléseket jövedelmei 23.420. Ingatlanok jövedelmei 527.789. Összefolytatott le az uj Bporttelep megvétele tárgyában. — sen 3,505.847.
Amennyiben a tulajdonosokkal megállapodást sikerül
Igazgatóság: Balázs Ferenc sk. elnök, László Endre
létrehozni, akkor az uj sportpálya rövidesen sz egye- sk. vezérigazgató, Bogdán Demeter sk., Dr. Gál Alajos sk.,
BÜlet tagjainak rendelkezésére fog állani. Az uj aport- Dr. Gabányi Imre sk., Dr. Inczédy Joksmann Ödön sk.,
telep a parkkal szemben a Kórház-uccával párhuza- Dr. Ötvös Lajos sk., Dr. Szász Ferenc sk., Di. Vékás Lamosan 105. m. boszban éa a vasútvonal felé 75 m. jos sk., Tóth Balázs sk.
mélységben terülne el. Központi fekvésénél fogva a
Felülvizsgáltuk és rendben találtuk, felügyelőbizott
talaj felszínének kiszárítása után minden tekintetben
meg fog felelni a célnak. Faroga polgármester a C. S ság: Dr. Boross György sk. elnök, Héjjá Kálmán sk.,
C. elnöke minden lehetőt elkövet, hogy BZ uj sportte- Thuróczy Albert sk., Csorna Józset sk.
lep megvétele minél gyorsabban eszközöltessék.
Regatul România.
— Ujabb feljelentés. A csikszentmihályl közPrimăria oraşului Mercurea-Ciuc.
birtokosság vezetőségét hűtlen vagyonkezelésért az No. ad. 1222—1935 cons.
Ugyészaégen feljelentették. Ezt aztán értik ujabban a
székely községekben. Feljelenteni egymást ügyészségen,
Alánoknál mindenütt, ahol ártani lehet egymásnak.
Noi, Primarul oraşului Mercurea-Ciuc, aducem la
cunoştinfa interesaţilor, că în ziua de 16 Malu 1935,
Az ember megdöbben, hogy hová jutottunk.
— Felvételi értesítés a hajdúböszörményi ref. începând dela orele 10, in localul oficial al Primăriei
Bocskay gimnázium és a vele kapcsolatban álló kálvl- se va da în arândă pe limp de 2 ani, începând dela
economic 1935, prin licitaţie publică imobilele,
neum flulnternátusba az 1935—36 iakolal évre. Az In- anul formează
proprietatea comună a lor Varvara J.
ternátusba felvétetnek olyan középiskolai tanulók, kik cari
László, Maria T. Orban şi Ana J. Faludi.
tanu'mányalkat a hajdúböszörményi ref. Bocakay glmCondiţiunile de licitaţie, precum felul şi mărimea
náziunba óhajtják folytatni. IogyeneB és kedvezményes
helyekre caak reformátuB lelkészek és kántorok árva- terenurilor ce se vor arenda, se pot vedea în orele
gyermekeit vesznek fel, mig a fizetéses helyekre fel- oficiale la Primăria oraşului.
Mercurea-Ciuc, la 13 Aprilie 1935.
vett növendékek évi 500 P., református lelkészek ÓB
tanítók gyermekei évi 450 P. ellátási dijat, valamenyVictor Faroga m. p,
nylen 50 P. szertartási ÉB orvosi dijat és 5 P. szappanprimar.
dijat tartoznak fizetni. — Ingyenes és kedvezményes
Benlamln Tőke m. p.,
helyre felveendő növendékek a Kálvlneum Igazgatósecretar general.
tanácshoz cimzett kéréseikhez, melyben csatolni kell
aa iskolai és hatósági bizonyítványokat, jullus 5-lg, a
fizetéses helyre való felvételt a szükségéé Iskolai blzo
Mercurea-Ciuc város polgármestere az érdekeltek
nyitványokkal együtt augusaluB 1-lg kell beterjeszteni tudomására hozza, hogy néhai László Józsefné, Orbán
a Kálvlneum igazgatósága C'mére. Aa V.—VIII. osz- Tivadarné és Faludi Gyuláné közös tulajdonát képező
tályba járó növendékek, vagy görög, vagv franciát ta- ingatlanok 1935 gazdasági évtől kezdődőleg május hó
nulhatnak. Szegénysorán gyermekek külön kedvezmény- 16-án haszonbérbe adatnak.
ben részesülhetnek. Kívánatra bővebb felvllágoiitást
Árverési feltételek valamint a bérbeadandó birkészséggel nyújt. Hajduböazörmény, 1935 április hó, tokok minősége és nagysága, hivatalos órák alatt a
a Kálvlneum fiuioternátus igazgatósága. városházánál megtekinthetők.
— ö z v . Dr. Nóvák Albertné h á z á b a n Csiksaeredaban, a város legforgalmasabb helyén, folyó
évi junius hó 1 re egy üzlethelyiség kiadó.

Publicaţiune.

Használt, de jd állapotban levd főzőkalyhát
keresek megvitelre. — Cim a kiadóhivatalban.

A közönség figyelmébeIII
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 1935 május l én megnyílik

Keresztes Kálmán uriszabósága
Csíkszereda, I G. Dnoa-uooa 110. szám.
A legújabb divat szerint, a legméraékeltebb árak mellett, kitűnő szabású és
legelső szalon-munka kidolgozással készítem garancia mellett a legújabb
divatú öltönyöket, sportruhákat, Frencicoat, Raglan továbbá smoklng-zsakett
és frakk öltönyöket a legkiválóbb BZBbással. Ke'eesn fel és meggyőződhetI

CROITORIE LA PRIMUL RANG
K e r e s z t e s Kálmán.
Férfi és oyermskruha szabászat tánitásat vállalom.
Háromféle különböiö beosztások.

Öt szobás emeleti lakás kiadó, májas
l-re. özv. Keresztea Antalné.

M O S T JELENT

U. J.Exner dr.: FÉRFIAS ÉLBT.
Angolból fordította:
ALBERT VILMOS fögimn. tanár.
Ára 25 lej, ehh« jön vidékre drb -ként 3 lej portó.

Kapható Vákárnál és a fordítónál.
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^TEKINTSE
9k

Háló, ebédlő ésiroda berendezések
a legegyszerűbbtől a
legfinomabb kivitelig

atlfta UaiilliUtt

oki. m é r n ö k és épitéazek

TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI IRODÁJA
M e r c u r e a - C l u c .

fiukkal

G
^

Nagy Gh Jószef asztalosnál, Zsögöd.
Megfelelő biztosíték mllett részletfzetésre la.

I

Keresek megvételre össaeoaakható vasagyatC'm a kiadóhivatalban.
VtUf h, l ^ i m i M W w ,

*k*r«i

vételkötelezettség nélkill a most

X

érkezett tavaszi és nyári

^

6ÁB0R ÁRONNÉ

*

kalap- ás kósimunke-üzlet. — (Barbat házban.)

^
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R a k o t t h u r o a a e o k szakszerűen es oloson.
Cim a kiadóhivatalban.

Eladó Sumuteu kőzsegben egy beltelek hazzal

(iőház), maly áll 2 S20ba, konyha és, meliékhnlyisagekból. Boeskorék-féle uccában. É'tekezni
lehet Dr. Gtl J)zsef ügyvéd urnái, Csíkszereda.

Jól felszerelt, kedvező éghajlati és
növényzeti viszonyok között allo
MÉHÉSZET-»«
más elfoglaltatás miatt eladó. Hol ?
Megmondja a kiadóhivatal.
Kiadó Taplooián az országút mentén 4 szoba, konyha
éa mellékhelyiség. Cim a kiad,hivatalban.
2—3
<i GŰZMOSÓ ÉS VEGY
ISZTITÓ INTÉZET

„GltORIfl" ?!

szakképzett vezetés mellett vállal Ingek és gallérokon
klvdl a mai kor Igényelnek megfelelően, vegyi nton

női- és férfiruhák,
tavaszi kabátok, M
gumikabátok, paplanok
••*• t i s z t i t á s á t í m

I

9-10

Foglalkozik tervek készítésével, építkezések
végrehajtásával, költségvetés készítésével.

MEG*

g kalap modeljeimet. g

Hirdetmény.

Frank Miklós és Schmidt József

MEG

könyvnyomdánkban a kival",
nemzetnevelő munka

va'ainlnt elbontás nélküli festését, azonnal és jutányos
árban — teljes megelégedésre.
A t. kSzönség bizalmát és pá-tfogását tisztelettől kéri:

SZABÓ LÁSZLÓ
7

vegvtlsatito éa kelm-festó, Merourea-Ciuo,
Bnlev. Ferdinánd 62

Beltelek,
központjában e l a d ó . —
Felvilágosítással Bzolgál Qyönös Qyula.

Csíkszeredában, a város

Azonnali megvételre sürgősen keresek
egészén jó karban levő, keveset használt kerékpárt. Oim a kiadóhivatalban.

