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VICTOR RÉSZBGH p 0 L I T I K A I KÖZGAZDASÁGI ÉS TARSADAIAfI  HETILAP. w - » — A virtus 
Ismét gyilkolt Bgy ártatlan, nagy csaliddal küzdő 
életet oltott kl, ea a hetvenkedő betegség. A vlriu', 
amely annyi gyászt, anzyl tragédiát okoaott már kö-
zöltünk. 

Legutóbb egy jegyaő keaében dördült el aa Indok-
nélküli gyilkolásnak ea a játékos, legénykedő fJgy 
vere. Bgy szegény népaenéaa életét követelte áldoza 
tul az a saörnyU emberi terméaaet, ami-lyet a virtus 
szócska olyan megdöbbentő erővel fogalmaa  mag. 

Az emberi lélek mlndsn kulturának a fokmérője. 
As a lelek, amelyben a nevelés nem tudta legyŐBnl a 
primitív Indulatok feltörését,  amelyben nem sikerült 
elaaellditenl a virlusoa megnyilatkozások vad**gát, az 
a lélek a társadalomnak legpusztítóbb vesaedelme. 
Vttaaedelem, mert rajta keresztül a kútárának l«g-
BÓtétebb szégyenfoltjai  vetülnek kl. Veszedelem, m>rt 
ennek a betegaégnek még nlncaen míg a blatoa széruma. 

Minden nevelés, iskola d cára megvillan a b'cika, 
dördül a fegyver  a vlrtuaos beUŐ hang klaeámiihatat-
lan őrültségében. 

A cselekedet kissámlthatatlanságát az örült, a 
részeg és a majom képviseli. Negyediknek bátran be-
soroshatjuk a sorrendbe a virtust. Éppen olyan fele-
lőtlenül leülhet, lelőhet, bicskát vághat beléd, mint 
bárom előobi testver fajtája. 

Szegény frumoasal  (saépvla') cigány zenésst ne-
hós csalódja köréből csak ugy egyszerűin m.nt ac 
utolsó vadat kilőtte ez a vlrlus. Fdlolősseg, lelek nél-
kül. Eppen uty, mint ahogy szekely legenyek százalt 
küldi mázviiagra a pá lnkagősös virtusnak közönséges 
szokása. 

Minden vir.ustói eltekintve, a fegyverrel  játszani 
nagy bün. A fegyverhez  csak Igaaán kiváltságos, iskolá-
zott léleknek van joga. Annak, aki a puskaban jóba-
rato1, a biztonság erzéat alátámaaató testvért es hűsé-
gen eletpárt tnd látni. Akinek a kesében a fegyver 
csak a pusztítsanak egy eszköze, akiben hiányoznák 
az adottsagok ahoz, hogy emelkedett szempontonból 
tudja ssereml és megbecsülni a puskát, annak nem 
azabad a kezsben megtűrni aat. 

Valamint a gyermek kezébe edott fegyver  la a 
fjle'őiség  hiánya miatt annyi tragédia okozójává vált 
már, ugy a fegyver  a virtus martában meg alábbvaló 
szerepre slllyed. 

A hatóságaink figyelmét  ezzel a szomorú alka-
lommal különösen felhívjuk  arrs, hogy a puskát csak 
azoknak a keaében tűrje meg, akta méltóak a kultúr-
ember nevének viselésére. 

Terhes a levegő ismét. 
Ztvaros, rémítgető, ficyagető,  ijesztően borongós 

idővel kezdődik az idei nyár, mintha magán viselné 
ennek a nyugtalanságban tobzódó tmbtnségnek a 
lelkületét. A nyáraleji sivataros időjárás eszünkbe juttat 
egy másik nyarat, mely szintén Így kezdődött. 1914 
nyara ls igy indult; aivatarral. fenyegető,  kormos-
fakttj  felhőkkel,  amelyek megborzongattak aa ember 
idegeit és a kitörő vihar elóarzatónek feleimét  oltották 
minden halandóba. S a kifejezés  sohasem vált be job-
ban, mint akkor. A halandóiból halottak lettek s ki 
vlaaaajött, annak is karját-lábá*, Baemét-fdlét  vagy 
Idegét-leikét lepte asér, ölte meg és nyomorította meg 
tgesz életére gránát, bomba, gáü és az ember gyilko-
lásnak sok, mas előre kipróbált eBsköze. 

Ezerkilencizáztlzennegy nyarán énekelve votu't 
Európa minden fiatalja  a gyilkolásba, bogy négy év 
multán undorodva, a magára eszmélés hányinger, 
okozó utálatával dobja el kezéből a fegyvert  és öasae-
rambo'ja, főiddel  egyenlővé tegye aat aa uralmat, mely 
ebbe a negy esztendős poko:ba olyan felelőtlenül  bele-
kergette. 

Dd eazel még nem múlott el minden. Esztendő-
kig érniük a kórház levegőjét a évek mnlva IB bekö-
tött testű, halódó emberek jártak közöttünk, mint 
visszamaradt árnyak, ijeaatő rémkepei a véres tornának. 
S atu án itt maradtak a rokkantak, nkik moBt 1b ott 
kísértenek bennünket, uton-ntfélen,  koldus rongyokban 
hirdetve aa u-odok bálát! ansagát. 

Akkor aat hittük, hogy sob'sem jöhet másik, hogy 
soh'se terhet vicBaa aa a zivataros, örökösen vihar-
kitöréssel fenyegető  nyár-elő. Verdun, Isonzó, Mtra-
BeBti, Marne meaejáről még nem mult el a dögszag a 
a pásatorember kesében még naponta robban a múltból 
vlBBaamaradt gránát a már újra ott tértünk. Aa élő-
torna már folyik  köael egy eaatendeje Spanyoloraaágban 

Csak aa elmúlt napokban történt egy olyan ese-
mény, mely majdnem belekergntte aa egésa világot 
1914 véres felvonulásába.  Bgy pllianatra elcsendesült, 
eihuaódott ujyan a vihar, de Itt van a köaelüakben 
éa újra kitöressél fenyeget. 

A mult báboru áldozatai még jogaikért VABBB-
krdve hirdetik a nemzetek hálátlanaágát B az utódok 
már elvakultan készfllődaet'  aa uj felvonulásra. 

Huszonhárom év mind tn tsnltáaa, békét hird ttéae 
hiábavaló volt. A béke érdekében leirt gondolatok 
egész tömkelegét elnyelte a máglya a BB elszálló füst 
elvitte aa örök békében való hit reményét 1b. S ma 
ott tártaik, hogy nincs ki kétségbeesve megállj l-t 
kiáltana BB esztelenül egvmáB torkának ugrani készülő 
mbermiriók feié,  hogy megakassza a közeledő vihart. 

A négy éves véröaön, milliónyi halott, árva, özvegy ée 
nyomorú koldus sserte-azéjjel a világon, mind hiába-
való volt. A sötét fslhő  Ismat közeleg, a vihar kitörő-
ben van Ismét, hogy megkavarj*, öassezuzza, dara-
bokra törj a ezt a mindnyájunk telkére olyan torhes^n 
ránehezedő nyugtalaru' vértaa békét. BMeugrunk eiiz-
lelenül s csak aantán bánjukv>íneg, mint huszonhárom 
évvel ezelőtt. — Da aklor már késő less. 

Az qj mezönazdasájLí törvény ismertetése. 
Harmadik kSzlemény. 

A mezőgazdasági  munka megszervezésére 
vonatkozó  intézkedések. 

A gazdaságok vezetésére alkalmazott személyzet 
román állampolgár kell legyen. 

As állam, na állami Intézmény/k és az összes 
közjogi vagy erkölcsi .szemâlyek lu -íjdonát kepsző blr-
toioV, valamint a msgácoc-ok tulajdonába levő éa 50 
hektárnál nagyobb birtokok vezetői szikembsHk kell 
hogy legyenek és tagjai kall hogy legyenek a M J Í Ö 
gazdák Testületének (Corpul Agronomic.) 

A mezőgazdasági magállapodásokra vonatkozó 
Intézkedések egyik sarkalatos tetele, hogy szok csík 
akkor érvényeB'k, ha azot írásba l»tttk foglalva  és 
ba a megállapodások a mutika megkezd ize előtt leg-
alább 30 nappal költettek, akar haszoobérletrő: van 
szó, akár részen rjtt 

A haeaonbérre vonatkozó szerződések legfennebb 
5 évre köthető*. 

A megállapodások a FóldmlvaléBÜgyi Minisztérium 
álial megállapítandó forma  szerint készíthetők. 

A megál lapodások a falvakban  az előjárÓBág 
által, a városokban a járásbíróság állal hitelesítendő. 

Az összdB szerződési éB hitelesítési eljárások 
bélyeg- és llletékmenteaek éa a szerződésekből szár-
mazó kereaetíkkel kapcsolatos eljárások Ingyenesek. 
A perek első ÓB utolsó fokon  a járásbíróság hatás-
körebe tartoznak és azok sürgősen soron kivül tár 
gyalacdók. 

A répz'S művelésnél a kötelezett fale:ős  mindazon 
kárért, mely abból származik, hogy a munkát nem jól 
vagy nem kellő időben végezte el. A fd:dtuUjdono4nak 
joga van a aaarzódesl a kötelezett mulasztása esetén 
felbontani  anélkül, hogy a kötelezettnek ezért kártári 
téssel tartoznék, vagy joga van a községi elöljáróság 
közvetítésével a muaka elvégzésére embereket al-
kalmatnl. 

A BserződÓB felbontását  a járásbíróság mondja kl. 
A haszonbérletnél ha a tulajdonos nem adja át a 

birtokot Idejében, a btrő kérheti a szerződés felbon-
tását és kártérltéBt vagy a községi elöljáróság közve-
títésével egy más u^yano'yan kiterjedésű területnek 
haszonbérletét a tulajdonos terbére. 

Rsszea müvelésnél a munkát nem viheti el a 
részét mindaddig, amig a gazdával el nem Bzámolt, de 
ba a gazdi kéBedelmeekediz az elosztással, a fel  ké-
relmére a szolgabíró eszközli az elosztást. 

A régi mezőgazdasági törvényben órlAal hatásköre 
< olt a BaolgablrÓBágoak, moBt ilyen kicsinyre zsugoro-
dott le. Az öcBies intéakedéaek joga aa elöljáróságok 
éB a Járásbíróság hatáskörébe ment át. 

A gazdának visszatartási Joga van a bérlővel 
Bsemben a haszonbér erejéig, továbbá azon károk ere-
jéig, malyeket a bérlő neki okozott. 

A földtulajdonos  kérésere a községi biró jogosí-
tott a termést lefeglaltnak  jelenteni ki a haszonbér és 
károk összege erejéig éa a jegyzőkönyvöt a járásbíró-
sághoz küldi meg, ahol Boronkivül ás sürgősén döntenek. 

A jogerős határozatot az elöljáróság hajtja végre 
éa a lefoglalt  termést ls ő árvereatetl el. 

Nagy ujitáfl  mindea, m?rt blatositásl végrehajtás 
rendeltetik el és foganatoaittatlk  közigazgatási hiva-
talnok áltat még a birói eljárás előtt es a kielégítési 
cselekmények községi elöljáróság által eszközöltetnek 
a portărel hivatal kikerülésével. 

A basaonbér előnyös tétel és a földadó  ntán min-
den más hitelesét megelős. 

Ha a részes művelő vagy haszonbérlő a terméBt 
elszállítja, mielőtt a földtulajdonost  kielégítette volna, 
hűtlen kraelőnek tekintetik éa a büntető törvénykönyv 
sserlnt büntettetik. 

A mesőgaadisági törvény a polg. törvénykönyv 
Idevonatkoaó részét alaposan megváltoltatta. 

A tulajdonosok kötelesek kötelesettjeikkel elszá-
molni és d-csmber hó 31-lg a községi előljárósághos 
a munka vagy pénzhátrálék jegyzéket 2 példányban 
benyújtani. A községi bírák a jegyzéket 15 napra ki-
függesztlk.  A nem kifogásolt  jegyzéket a köaaégl bíró 
hitelesíti és ea a felek  között végrehajtható okiratot 
képea. 

Magánjogi dolgokban eddig végrehajtható okirat 
csak a bírói italét vagy egyezaég ÓB a közjegyzői 
okirat volt. 

A községek kötelesek a mt zőgaadasági megálla-
podások bejegyzésére könyvet vesetnl és a jegyaő 
köteles minden megállapodás hiteles másolatát a me-
gyei gazdasági hivatalnak megküldeni. 

A gazdaeigi  munkásokról  és 0selédekről. 
A mezőgazdasági munkások és cselédek csak 

akkor alkalmazhatók, ha bevannak vezetve az erre 
célra felfektetett  éa a köaséghaaán vezetett könyvbe. 

A bejegyaéa bélyegmentea kérés alapján történik 
és csak román állampo'gár kérheti bejegyzését. 

A minősített mezőgazdasági munka eivégséaére 
CBak olyan egyén kérheti a bejegyaéBét, aki évről-évre 
a Mezőgazdasági Kamara által rendeaelt vizsgán ké-
poBitést nyert. 

Ezek a Kamarától Igazolványt nyernek. 
A jegyzők vagy községi secretárok kötelesek be-

küldbnl mlcden hónapban aaon munkások vagy cse-
lédek névsorát a M zőgsadaságl Kamaráhos, akik máa 
községbe vagy megyébe hajlandók szersődni. 

A mezőgazdasági munkások és minősített mun-
kások csak itásbell BzerzódosBel, a cselédek csak cseléd-
könyvvel alka'mazhaték. A szerződéseket és cseléd-
könyveket a köaaégi biró hitelesíti, illetve állítja kl. 

A szerződésekből származó perek felett  a járás-
bíróság Ítélkezik. 

A munka elvégzésére a munkáé caak abban a 
köaségben kötelezhető, ahol vállalkozott éa a szerződés 
csak aa uj földtulajdonosra  vagy a haszonbérlőre ru-
házható át. 

A d jazás caak pénzben állapítható meg, de ha 
természetben ellátás ia Igértetett, annak értéke ia péna-
ben megállapítandó. 

Adó  kedvezmények. 
Mindenféle  állami, megyei éa köaaégl adó alól 

menteslttetnek BZOU területei, amelyeken a miniezter-
tanAci által nemieti szempontból hasznosaknak kimon-
dandó növények termeltetnek. 

Az elemi földadóból  50°/o-03 kedvezményt élveanek 
azok a területek, melyek köményt, komlót, cikóriát, 
mákot, anizat termeinek. 

Ugyancsak ezen kedvezményben részesülnek aaon 
területek, melyek virágot, vstómsgot, vagy orvoai gyó-
iyásírf'.i  vagy featék  növenyeket termelnek. 

30'/,-os adókedvezményben reszesülnek ások a 
területek, meiyek lucbraát, lóherét, baltaclmot, szarvas-
serep^t, zabosbUkkónyt, lencsét, babot, takarmány-
répát, kendert vagy lent termelnek. 

Ez az intézkedés nagy kedveaményt nyújt a ta-
karminyt termelő gtzdáimk, ép azért jól tűseik gaz-
dMnk, ba az állattenyéaztéBt nagyban előaegltő takar-
mánynövények tr rmetésevel lntenaivebben foglalkoznak. 
Igyekezzenek gazdáink a törvényayujtotta kedvezmé-
nyeket igénybe venni. 

A földadóból  lO'/o oá kedveaményt élveznek azon 
iegelőtulajdonosok, a melyeken aa ttaemtervek egésaben 
végrehajt ittak. 

Itt van a jutalom mindazon legelőtáreulatok éa 
blrtokoseágok részére, amelyek a legelók gondozására, 
klhaasnáláBára üzemterveket kéaaittettek és aaokat 
végre is hajtották. 

50°/o os adókedvezményben réazeBÜlnek mlndaaon 
saaaksaerveaetek vagy Baövetkeaetek, melyek növényi 
vag" állati termények feldolgozáaára  alakulnak. 

A mezőgazdaság felsegitéaére  vonatkoalk a tör-
vénynek azon intézkedése ÍB, amely köteleal a váro-
sokat arra, hogy ötéven belül állítsanak fel  Bgabona-
netnüek mázsálásához, a piacra hajlott állatok elhelye-
zéséhez éa mizsálásáhos BBÜkségoB vásártereket, melye-
ket a K íreskedalmi és Iparitamara keael, a Mezőgaz-
dasági Kamara ellenőraese mellett kötelesek a városok 
géperőre berend jzett pékmühelyeket éa a tejtermékek 
ósaaegyüjtóaérd éa BaetoBatására Bzolgáló berendeaé-
aeket létesíteni. 

Nagyon Üdvös és bassnos intéakedése ea a tör-
vénynek a gaadákra néave éa nagyon egéaaaégeB a 
fogyasató  köaönaégre néave. 

KőteleBek a városok hűtőházat éa vásárcsarnokot 
felállítani. 

Kötelesek a városok össabevételelk 2'/o át erre a 1 célra rezerválni. 
Ht 1 városok eaen kötelességüknek eleget nem 

tennéuek a FildmiveléaUgyi Minlsaterlum fogja  • vá-
rosok terhére a vásárcsarnokot felépíttetni. 

A vásárcsarnokban elsősorban termelók árulhatnak. 
(Folyt. Uv.) 



-lk oldal. C S I K I L A P O K iám. 

Mit ültessünk? 
B kérdés rendesen a répa éB pityóka ültetésénél 

Baokott felmerülni. 
Általiban aaon növényeket termeljük, amelyek 

kataaatrilla boldanklnt legnagyobb jövedelmet Illetve 
aranyértéket bonnak. 

A meBÖgaadaaigl tudomány mai illiaa aasrlnt 
ennek megállapítása nem nehéB, mivel ciaknem min-
den növénynek ismerjük igaal értékét, aa ugyneveaett 
keményítő értékét, mely nem egyéb, mint a takarmá-
nyok aalrtermeló képeBségének négysaereae. 

Aa e célora kéaaült táblásatokban, láthatjuk, bogy 
100 kgr. burgonyának keményítő értéke 21*7 klgr.; 
100 klgr. takarmány répának a keményítő értéke 
5 3 klgr. 

Ha moat boldanklnt terem 100 máasa burgonya 
és 200 máasa takarmány répa, a keményítő érték leaa 
egy holdon a burgonyánál 2170 klgr., a répánál 1C60 
klgr. Vagyla kereken a burgonyának tápértéke kétaaer 
akkora, mint a takarmány répáé. Tovább aaámitva 
100 máasa burgonyából lesz aslr, a keményítő értéke 
negyede (2170:4) 542 5 klgr. 

A répánál egy holdon leBa (1060:4) 265 klgr. 
salr vagy annak értéke. 

Tehát jövedelmi saempontból a burgonya a répa 
fölött  álL 

Vannak asonban oly vidékek, ahol a burgonva 
boldanklnt csak 40 másaál terem, mig a répa 250—300 
máaaát, Ily körülmények köst, ba a burgonyának táp-
értéke nagyobb IB, mégis a répa termelése Indokoltabb. 

Bübea jáiu', hogy a répát főanl  nem kell, mert 
minden állat fótelen  Balveaen fogy  asatja s a te] elvá-
laaatáara kltttnő hatással van. 

Baael aaemben a burgonyát nagyobb mennylaég 
etetéaénél fősnl  kívánatos. 

Ha a burgonya termelést pl. as árpával hason-
lítjuk össae, a mérleg a követkeaőképpen alakul. 

Saemea IBVBBSI árpa keményítő ertéke 100 kgr nái 
67 9 klgr, az árpasaaima keményítő érteke 204 klgr. 
A aaem termést vegyük holdanként 10 mázsanak, a 
Malmát 15 mázsának. 

Ily formán  aa árpa termelésnél a azem utáa egv 
holdtól kapunk keményítő érteket 679 klgrot, a szalma 
után 306 klgrot, összesen 985 klgrot. 

Jelentékenyen kevesebbet, mint a burgonya tar-
meléaenél, aho' a keményítő érték hozam, amint fen-
tebb láttok ho dankint 2170 klgr., bőt a répánál Is 
hátrább á l, lévén a répa boldanklnt! kemsnyiló értéke 
1060 klgr. 

Esek alapján hangsulyoazuk a kapások nagyobb 
mérvű termelésének szükségességet, a kalászotokkal 
szemben. 

Ebhez jáiu'ván a kapásoknál a tal*j tökélatcaabb 
átmuikáláaa. Igaa, hogy kapálást a kaiásaosok nem 
kivannak, de a lókspák Begélyevel a kapálás oly köcnyii 
éa gyors, hogy a kapásokat nem kell többé a nehéz-
kes munkák közé sorolnunk. Természetesen ezek hasz-
nálatához ÍB tr.énünk kell. 

Szőke  Mihály. 

Az a bizonyos kepehátrálék. 
A rk. egyházi özaeg jun ua 6 I köígyülí s<?n a« 

1937 évi költségvetés kapcsán megint szóba került i-
hátrálék kellemetlen ügye, ami miatt az egyház 
tanács nem Ind már egysser sdÓBBégment a költség-
vetést készíteni. D.) beszeljenek a Bzámok : leírások, 
törlések, egyezségek u'án 1935-lg a hátrálék jfcazegc 
kitett 169 584 lej t ; 1936-bsn ebtől btfolyt  53 076 le j ; 
marad 116500 lej; az 1936 évi hátrálék 67 835 le j ; 
egyUtt: 184.343 lej. 1935 b=n fljetetlen  miradi hátra-
lék (főkép  in egyaázi e* t ac ió sz milyzet eltmr dl 
fizetése)  64.050 le j ; 1936-ban ugyanez: 7811/7 lej. 
Ezek a beszelő szamok elmondják, hogy a hatraiesnuk 
a nem fizető  vagy roBBzu' fizető  kepésektól éveken át 
gondosan ápolt CBemetéje Íme valami o'ysn szörnye-
teggé fej  ődött, mint a népmese 100 f*jü  hidrája. Az 
egyháitanécs, mint a mesabali erős J mos, 
rend&ivttll erőfepiitÓBeket  tesz, bogy e bídrafejet  tél 
Baabadnjon. Di ha egyet levág közülök, kettő nő 
helyébe. Ja lesz meggondolni: az a bidra, ha Így ha-
lad, nfcmcJak  a vergődő egyháatsnécso', hantin fgy 
Bser gondon ápolóit is el fogja  nyalni... 

E lap hasábjain több ízben nyomatékosan rámu 
tattunc arra, bogy egyházunknak,  vallásoB életünk-
nek, ami nélkül pedig blatoa VOBB U a végső rend-d-
tetéa felé  egyenta határozottsággal haladó földi  élet 
nlnca — másrészt, ezael asoros kapcsolatban, nemze-
tünknek  a nehés Időkben két fenntartó  piliere Bl!: 
a tempóm és iskola. Aki tz l nem látja B a l i éppsn 
mai Bonunkban, minden áldozatot meghozva, nem siet 
segítségükre: ait nem lehat Bem aa egylt, Bem a má-
sik kősÖBBég elő tagjának nevesnl. Atkor kinek, minek 
neveai magát aa ilyen ? Más nemset fslo  tekint talán ? 
Nincs nemaet e világon, ha méltó akar lenni e névre, 
amelyik m?gbecBÜlná azokat az egy neket, akik nem 
hűséges és áldozatkész fiii  saját hitüknek ós nemze-
tüknek. 

As egyhástanici IP, egyik utóbbi gyűlésén, meg-
döbbenéssel látta a bátraiékok egyre Bssporodó össze-
gét; Így könnyen érthetővé vált, miért van a személyi 
kiadásoknál köael 80 eser lejt kitető adóssága aa 
egyházközségnek. 

Felháborodással állapította meg a hátrálék nBgy 
összegének okait: vannak akik évek óta nem űzetnek 
kepét;  mások, pedig  tehetitek  — évről-évre  hall-
gatják  a kepe megBzetéaét;  vannak sátán olyanok — 
kőztük  többen jobb módnak — a kik  önkényesen 
maguk  állapitjak  meg kepéjüket  s éveien át aa 

Ilyen önhatalmúlag megállapított kepénél többet nem 
űzetnek. Mindazok, akik e történeti Időkben legfőbb 
fenntartó  intézményeinkkel: a templommal és Iskolá-
val saemben igy fogják  fel  kötelességüket — önmaguk 
felett  mondják ki aa Ítéletet. 

ÉppBn azért aa egyháatsnácB szigorúan utasította 
a gondnokot és a kepebessodőt, hogy egy utolsó, záron 
határidőre BBÓÍÓ felsaólitás  u ián — a legfontosabb  kö-
teleBBégelk egyikéről megfeledkeső  egyházközségi tago-
kat — ha nem rónák le köteloaettBégűket, haladékta-
lanul adják át az állami végrehajtónak. Aa egyházta 
nica határozatát a köagyűléa ia egyhangúlag elfogadta. 

Mig két dolgot kell különösképpen hangsúlyoz-
nunk: 1. öissevetve a más városok egyháal adójával 
a mienket — könnyű megállapítani, hogy ná'nak van 
aránylag a legkisebb mértékű egyháil adó; lamerUnV 
egyházközségeket, ahol állami adójuk 5—10°/, át fi<e-
tik a kepézőt egyháal adó cimén. B Borok irója halk 
szóval megamiltl, hogy állami adójának jelenleg, önként 
15°/o át fluti  egyházi adóképpen. H t egyhíziözbégünk-
ben akadaa a legtöbb adót fUetók  közül ugy 40—50 
aki cssk 10'/i erejé'g tenné ugyanazt, nem kellene 
többé senkinek a hátrálék nyűgével vesződnie, tőt 
néhány év alatt a temp'omot ÍB kl lehetne bővíteni, 
vagy njat építeni. 2. Nincs hásiartás, melynek köl»aAg-
vetésében ne az egybásl adó jelentené a legkisebb 
tételek egyikét. 

Vessünk véget már a szűkkeblű gondolkodásnak, 
mely ha valami kis jóv<>del> mcsökkenést lát bármely 
téren, a jelentéktelen h'ányl a három legfontosabb 
dolgon akarja behozni: a temp'omon, az iskolán B a 
becsületes keresztény lelkű magyar sajtón (utóbbit ie 
többször tapasztaltam); gondosén vigyáz azonban nrra, 
hogy más teren megrovldüles ne erje. Éppen megfor-
dítva kell lenn'e : bármiben szenvedhetünk  megró vi-
düléet,  de  iskolánkat  és templomjukat  nt rövidít-
sük meg soha, amig elménk  és karunk  dolgozni  tud 

A. V 

„Trei Roşiori" — „Háromhuszár" 
kaveháa, etterem, culcrastda 

Baile-TuBnad — Tusnadfürdó 
legjobb szórakozó helye. 

Megnyitás 1937 évi junius hó 13-án. 
Kedvelőtlen Idő esetén Junius hó 20-án. 

Muntean látván szalon Jazz-zenekara Játszik, 
ízletes konyht I Kitűnő italok 1 
Szolid árak, gyora éa pontoa kiszolgilss. 

Siivea pártfogást  kér, kiváló tÍBzteiettcl 
Vass Géza, vendéglőd. 

„ V I O T O E I A " 
női- és férfi-fodrászat 

Balle-Tuanad — Tusnádfürdőn 
a Haromhuszár épületeben. 

Mindenféle  női  és férű-fodrászati 
munkák  a legszebb kivitelben. 

Előzékeny kiszolgálási Utólérhetetlea olcsó árakl 
A m t. közönség szíves pár.fogását  kéri 

kiváló tisztelettel 
S c c s l E o r I C á r o l y . 

Apróságok. 
Egy feljelentés  szerint Dr. Oţetea 
Vaier megyefónök  Irredenta ma-
gyarokat pártfogol. 

Baile-Tusnad (Tusnádfúrdő  > elöljárósága szabályszerű 
pályázatot irt ki a község titkári állására. Az állásra sokan 
nyújtották be pályázataikat. A választás végül is Darvas 
Ferenc ttiBnadi okleveles jegyzőre esett, aki elsőrendű köz-
igazgatási szakember. A pályázók között volt egy Cuca nevii 
tajromán, aki a születésnek ezt a véletlenjét magában is 
elegendőnek találta a titkári állás betöltésére. S amikor 
megtudta a választás eredményét, akkor nyomban súlyos 
szemrehányásokat tett a fürdőközség  primárjának, Ureche 
ezredesnek. Az ezredes, aki megértő, rokonszenves europeer 
egyéniség, azonnal leintette Cucu urat. Megmagyarázta, hogy 
Darvas szintén jó román állampolgár s amellett kitűnő köz-
igazgatási ember — ami a fürdő  szempontjából éppen olyan 
iontos körülmény, mint az előbbi. — Ezután a választás 
Ugye érdekes fordulatot  kapott. A sikertelenül pályázó Cucu, 
nem nyugodott bele csak olyan egyszerűen a dolgokba. — 
Egyenesen Tatsrescu miniszterelnökhöz tett feljelentést.  A 
miniszterelnökség most letette a terjedelmes panaszt Csik-
vármegye prefektusához.  A feljelentés  elsőrésze azzal vádolja 
Dr. Otetea Valér csikvármegyei preiektust, valamint Ureche 
nyug. ezredes primárt, hogy irredenta magyarok pártfogói, 
akik nem tőrödnek az állam magasabb érdekeivel. Uáttérbe 
szoritják a román ellemet s minden vonalon csak az ország 
ellenségeit az irredenta magyarokat támogatják. A helyzet 
megvilágítására nemcsak az ő tusnádlürdői pályázatát hozza 
fel,  hanem hivatkozik a Saasimion (Csikszentsimon) községi 
tanácsra, ahol egy magát románnak nevező Pop Imre nevü 
jegyző befolyására  az irredentákból álló községi tanács 
szintén magyar embert választott köszégi titkárnak. Ezek-

utáu megállapítja ujjólag a teljelentés, hogy Cstkmegyében 
elnyomják a románokat, a magyarokkal szoros barátságban 
élő Otetea Valér dr. megyefőnök  és Ureche ezredes. Ennyit 
közlünk csupán a mai időkre olyan jellemző feljelentésből. 
Egy községi titkári állásra alig képesített ember, magáról 
a kormány bizalmijáról a megyetőnökről és egy ezredesről 
is milyen hirtelen meglogalmazza a lesújtó Ítéletét. Ez a 
divatosan öntudatositott veszedelem milyen magasságokból 
Ítélkezik elevenek és holtak felett.  A jó románság eldönté-
sének letéteményeséivé vált nemzedék már kivégezte ebben 
a megtévesztetségében Duca miniszterelnököt az ország 
legjobb románját. Már nagy haladás ha megelégszik a nyilt 
vádaskodás egyszerű fegyverével. 

A Tulghes (tölgyesi) erdőhlvatal pere. 
1930-ban a tulghesi—tölgyesi erdészeti hivatalnál egy 

bucureşti inspektor nagyarányú visszaélések nyonára jött rá. 
Megimlult a vizsgálat, amelynek eredményeként vád alá 
helyezték B-jan Policarp erdőmérnököt és 35 társát, AZ 
állam kára az első tárgyaláson 200 millió lej volt, később 
leapadt 72 millióra, mig a most megindult tárgyaláson csu-
pán hét millió a kincstár követelése. A Tg.-Mures (maros-
vásárhelyi) törvényszék mult héten kezdte meg a nagyarányú 
per tárgyalását, amelynek vádirata 198 oldalra terjed, 109 
beidézett tanú szerepel és az akták súlya több mázsa. A 
törvényszék a pert junius hó 15-re elnapolta, amikorra több 
napra idézik be ennek a mázsás pernek tanúit, akik ott kell 
maradjanak mindaddig, mig a tárgyalást lefolytatják.  — Ez 
a több mázsás per is egy abból a szörnyű gazdálkodásból, 
amely a csiki erdőkből annyi bűnügyet termelt ki az utóbbi 
időkben. 

Pusztítják a városi parkosításokat. 
Egészen megdöbbentő BZ a lelkület, amely az utóbbi 

időben bemutatkozik ebben a városban. Amint idegenek is 
megállapítják M.-G'iuc iCsíkszereda) városáról, valóban évről-
évre szebb és rendezettebb lesz. AZ utolsó tiz év alatt egy 
félévszázadot  pótolt. Milliós befektetésekkel  a külsít képet 
egészen kellemessé varázsolta. Kövezett uttestek, újonnan 
képzett terek, parkok és parkosított betétek olyan keretbe 
foglalják  ezt a még nemrégiben elhanyagolt külsejű várost, 
ami büszkeségére szolgálhat míuden polgárnak. A város és 
lakossága sok megértő igyekezettel világosítani kezdte az 
ut szegélyeket is igazán ízléssel alakulgat a virág-város 
jelleg, ami az idegenben vonzó, kellemes benyomásokat hagy. 
Sok pénzbe kerülő fásitások  történtek, ame'yek most kezdik 
kibontani a tervező szép elgondolásait. — Es mi történik 
ezenközben. Naponként a legdurvább rombolások, pusztítják 
a lakat, a virágokat. Inmeretlen kezek több ízben olyan 
pusztításokat végeztek, amelyek megbotránkoztatnak minden 
jóérzést. Szinte hihetetlen, hogy kulturemberben ekkora sötét-
ségek és durvaságok létezhessenek. De ha vannak azokat 
kegyetlenül ki kell irtani. Kérjük az egész város közönségét, 
legyen segítségére annak a muukának, amelynek hivatása 
megvédeni ezeket a virágos szépségeket, a minden emberi 
érzésükből kivetkezett beteges hajlamok pusztitásaitól. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Juniua 8 at, 

Őfelsége  II Károly Virály visszatérésének ünnepét nagy 
poirpivd ünnep ilték meţ országszerte. Az l ;DT>p«é-
gek j?!LFGZ~ÍA<*?É?' T mírdcüit RZ ifjúság  tem ges eze-
rjpl se It'pazte, O.'dlségá*, ez ifjúig  klrá'ya?, egy-
forma  82i'r*tettel üinepelte hu or<sz«g minden fiatalja, 
fajra  és fniekez  >tra va'ó tekintet nelkU!. JUJÍUS 8 ika 
aa ifjúság,  a jövő 9»miedák életmegnyllvánuláH&b.<>o 
suj'o'.t le B a flttülság  linaep'éere felvonuló  tömegei 
elénk tárták azt a nagy FZ ír S te TOT, amellyel ez az 
l'iu ág királya körül csoportosul. Városunkban is fal-
.'OEu'tak linotpesre az iskolák s a műsor fő  ab pontjai*, 
4z ünnepség rendezésének oroszlánrészét épp<»n a ma-
gvar Ifjúság  a helyi róm. k?.;h főgimoár'um  és asnik 
cserVéstcsapata végezte. A m^tyar ifjúság  egység-sen, 
fegyelm  z'tter, varult fal  királyának ünn'-plésére, bocy 
ezzel is hebisonyita-» jóBzácd>kát, amellyel kl akarjj 
venni részit sz orilkodó jogara alatt egyeBŰlt cfpek 
békíts, bo dog jövendőjének felépítésében.  Az ünnep, 
aa ifjúság  ünntpe ezt a célt szolgálta B e cél elére-
sében karöltve do'gozott együtt román és magyar a 
közös jövő, a közŐB haza boldogu'áBának reményében. 

HÖBők napja. 
Jualus 10-én országos ünnepségek között áldoz-

tunk a világháború bőst halottainak. Nevezetes npp, 
amelybán évrő'-évre megelevenednek egy szemünk e őit 
loiaj ott háborúnak borzalmai. A hősi temetők meg-
telnek a hősi áldozat iránti kegyelet emlékezésével. 
Az Ismeretlen Kttona szenvedéseinek szlmbo ikus em-
lékétől szétszaladnak a gondolatok az összes világtájak 
felé,  ahol hőii hozzátartosóiok csontjai porladnak. 
SzirteKzét a világban, mindenfelé.  Tömegsírokban, a 
nehéz gránáttól benyomott t d<*aék alatt vagy BK utó-
kor által rendezett hősi temetőd csendjében. — És ott 
ál'unk a nagy áldozat megrendítő közelségében éven-
ként egyszer, hivatalosan. Szónokok emlékeztetnek... 
As egymás mellett békésen nyujvó hősök fenséges 
pMdáját Idézik. Beszélnek a népeket egybefogó  Bzere-
tetnek, a nyuţa'omnak, a békének BzUkBég>serüságé-
ről. — Szépdu, meghatóan, könavet csavaróan beszél-
nek az élők a hősi halottakhoz. Kár, hogy a beezédak, 
aa egymást kereső gondolatok, a hősi halál köselségé-
ben szeretetté lágju't igyekesetek ott maradnak a te-
metőkben és soha nem válnak a boldogabb jövő kiala-
kításának eBaközeivé. 

— A mankakamara t a n o n o - n y a r a l t a t á B i 
akoiója A munkBkamsrák költségvetésébe minden 
évben felvesenek  bizonyos öasseget tanonc nyaraltatásl 
célokra. Ba évben a b a c u l munkakttmara körletéhez 
tartozó négy vármegyéből ösBBfBen  32 tanoncot kül-
denek a munkakamarák C rmen Sylva-1 QdŰló telepére. 
A program aaerlnt Caikmegyéből ju'dus 1 és 21 kösött 
8 tanonc fog  • Carmen Sylva-1 telepen nyaralni. 
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Szeressük egymást bűneinkben is... 
Balázs Perene, a moat nem rég elhunyt 

fiatal  pap óa író mondotta eieket a gyönyörű 
azavakat melyeket a gyakorlatbau meg ia való-
Bitott éa hirdetett embertárBai között. 

Megdöbbenve, megriadt aiemekkel bámul-
tam a halálát hirdető fekete  betűkre s valami 
megmagyaráshatatlan érzéaekkel küzködtem. 
Szerettem volna hinni, hogy nem róla van sió. 
Habár ismertük a még kisdiák kora óta benne 
lappangó betegaéget a éreztük a reá leaelkedó 
veszedelmet, mégia fájdalmasan  érintett, hoev 
nincs többé közöttünk. 

Hogy ki volt Baláza Ferenc, ea a csodá 
latos életereja, acélos le'kQ — fiatal  psp — 
aki moat alig 36 évea korában költözött el tő-
lünk örökre — aat a tranaaylván irodalom-tör-
ténet kell feljegyezze  éa megörökilBe. 

Baláss Ferencet, a tiszta és erkölcsös élet-
nyilvánulásai tették a falu  imádójává. Hatalmas 
alkotó eróvel küzd, épit éa termel, hogy mind-
ezeket a haladás eszközeivel fQazerezve  teremt-
een kulturális életet maga körül. 

1923 ban ó szervezte meg a . Tizenegyek" 
irodalmi társaságát, maga mellé csoportosítva 
az akkori, fiatal  Írógárda legjavát. Angliában 
kapott öaztöndijjal megy Amerikába. Áthajózik 
Japánba, Kínába, majd Iadiába éa Palesztinán 
keresztül tér hasa 1928-ban. 

A nagyvilágban aserzett tapasztalatait éB 
benyomásokat az általános világnézeti felfogá-
sán átszűrve, mint értékea anyagot éa meglá-
tásokat hozott magával. Utieiráaa: „Bejárom a 
kerek  világot"  címmel jelent mrg. Majd később 
nA rög alatt"  cimü könyvében írja le a falu 
igazi életér, gazdasági, lelki éa kulturális prob-
lémáit. 

Siövetkezetet alapit: „Aranyoaszéki Vidék-
fejlesztő  Szövetkezel" név alatt. 

Az ó nevéhez fűződik  az „Erdélyi  Fiata-
lok",  falu^anulmányozó  lap életre hívása, mely-
ben, mint fömuakatárs  dolgozott. Ifjúsági  ezt r-
vdzkedéseket irányit. Tevékeny réazt vett az 
egyházszervezeti kérdések megoldásában és 
azok megreformálására  törekedett. 

Hivatásának éa tehetsegének mindég a 
magaslatán állott. Hü volt aaját magához, népé-
hez, akaratához a sorsához is. L<3gni»gyobb 
érdeme, hogy mind sg tettekkel bizonyított. — 
Mésakó Turdamegye kis faluja,  ahol élt, általa 
lett nevezeteBBé. 

ÉJ moat ö ÍB elment. Elment őrökre, hogy 
eggyel kevesebb legyen az igazak száma. 

Sem az orvoBtudomány, sem pedig felesé 
gének gondos ápolása éa Bzeretete nem tudták 
megmenteni az életnek. 

Májusban halt meg... 
Abban az időszakban, amit 0 .boldogság" 

nak nevezett, mert akkor süt a nap, tiszia az 
elet éa öröm van mindenütt. Ezekben a szép 
ségekben kereste as emberentuli világot, amikor 
az emberekkel való viaakodáa éa küzdés sok-
sok sebét, a madarak éa a fák  ingyen orvos-
aágai gyógyítják be. 

Tavaaazai érezte mindég, hogy érdemea 
élni, kínlódni, bajlódni éa építeni a romok fölé. 

Azok a barnás, löldbe olvadó távoli hegyek, 
a buzavetések sőld csíkjai, a selymes fü,  az 
olsó tavasai virágok azellóztették lelke hábor-
gását. 

Igen Baláza Ferenc, esek éltettek Téged 
is ameddig élhattél, hogy aatán ezek a azépaé-
gek legyenek aaok, amelyek rád borultak örök 
megnyugvásodban ia. 

Te írtad a hirdetted: aaereasük egymást 
bűneinkben ia, miközben lelked a Gallileit látta 
a itt a földön  a Golgotát jártad, hogy végered 
ményben a legjobb, a legaiebb akarásaid váll-
janak aemmivó. 

De most...? 
Megnyugodtál. Ott vagy, oda költöztél, ahol 

már nem bánt Benki éa nem ÍB fáj  semmi. Ha 
majd viBBzanézel reánk, onnan aa örök meg 
békéléa birodalmából B látni fogod  az emberi-
séget, aki tovább küfd  és saenved — de aki 
megmaradt a régi roBai, önző, bűnös és gyarló 
embernek — ugy imádkozzál értünk... 

08. h. 

g y e r g y ó i ţ l ţ t 
Király wş Gheoruheni (GmraMlóson). 

JiHus bé 8 át őfelsége  II. K4roly király hazaté 
résének hetedik évfordulóját  as idén városunk la ben-
óiéges, nagyobb keretek köat mozgó ünnepséggel 

ttlte meg. 
A város vezetősége karöltve aa egyhásl és állami 

iskolák vezetőivel mindent megtett a történelmi neve-
zetességű dátumhoa méltó Ünnepség megrendezésére. 
Délelőtt 9 órakor aa összes vallás felekeaetek  templo-
maiban hálardó Istentisztelet volt Bnnek befejeztével 
a tanulóifjúság  BZIOPS csapatai ÓB a katonai elóképző-
sök katonás rendben vonultak fel  a aport pályára, mely-
nek tribünjét már megtöltötte aa Hnnepló kizönség. 

A felvonulás  befejeztével  Negoescu gör. keleti 
lelkósa végezte a hivatalom Tedeumot. Majd a király 
himnusz elhangzása után az Ünnep jelen'őségét Cblodna 
főgimnáalnml  Igaagató méltatta. Rimutetntt annak a 
nagymunkáaak jalentsőíégére, amellyel Őfelsége  ez 
eltelt 6 év alatt nehés körülmények között, lankadatlan 
munkabírásával és uralkodói ráti ruettséggel, a nemzeti 
«let minden vonatkozásában maradandó alkotások egész 
sorát emelte. Kihangsu'yoata aa lfjuiág  nevelése, az 
irodalom és művészetek fejlesztése  érdekében nyújtott 
bőkezU támogatását, amelyről az általa léteslt6tt alapít-
ványok tanúskodnak. 

A hatásos Ünnepi beszédet a tanuló Ifjúság  és B 
katonai előbépzősök jól brgyakorolt és nagy Ügyesség-
gel bemutatott tornagyakorlatai követek. Ezeket D.\ 
Lukács Tamáa főgimnáziumi  tanár ÓB Petre Eva tanító 
veaették nagy rátermettséglel. A néző közönség lelkes 
tapsokkal adózott a kivétel nélkül szép átványi nyújtó 
gyakorlatokért. Különösen tetszett a róm. kat. leány 
gimnázium egyemuhás leánykáinak a székely fúvós 
zenekar Ütemeire végzett ritmikus tornája. A torna-
gyakorlatok befejeztével  a tanuló ifjúság  és a katonai 
előképzÓBÖk példásan fegyelmezett  Borokban voiu tak 
el as llonep ily rendező bizottság és vendégként meg-
jelent katonai előképzőeöknek jól sikerült sport Unna 
pélye zajlott le, majd este a város piacán rendezett 
cs6rkéBztáborozáB fejezte  be a mélió keretek között 
megült király ünnep at. 

Dl. az ő nere 
Valóban meghaló módon C'eidüt bele an elmúlt 

vasárnap reggel friss  ébredésébe a „'é M <rlának* I iten 
a embtr előtt egyaránt drága neve. Gytrgyopzenimik-
lóson (Qbeorghenibec) az eímult pzomba'.on da u.án a 
két Maria kongregáció ünneplés tag avatást tartott s az 
ujjonan felavatott  kongregánielsk a régebbi tagok kísé-
retében mlnteiy 60-en, Somlyóra z-.rácdokoltak, bogy 
hódoljanak B SientBzüznek, kinek tlfzteletére  magukat 
felajánlották  B bogy eiőt ktpjacak megtartani azt az 
ígéretet, mit BZ oltár előtt tettek. 

Külön kocáival érkeztek, de a kccsl a 60 km.-nyl 
útvonalon, mintha kápolnává változott volna. Ima ÓK 
én-khangjal töltötték be. A hatnlm»B kegytemplom 
falai  mgyoLb tömeget már sokszor láttak, de mélyebb 
áhítatot, magasabbra lobogó lelkesedést aligbal A ceo 
portot L-tszló Ijnéc kerületi főesperes,  a 1 ongregáclók 
prézese vezette. Imádeágszerü szendb-»BEédében ó aján-
lotta fdl  a aarándoklat minden egyeB tagját, de aa ott-
hon maradtakat la a jó Stüzanyánsk. Utána a hófehér 
zászló alatt, ugyancsak Prézeaatya vezetésével hmgoB, 
Igazán feleme  ó ének hingjál mellett m egkerülte a ki* 
caapat a .szent hegye ." . Fjnt a tatóa nngállUk s 
meBHze hangzón caendült fel  a művészi ének: Mirla, 
Iiten temploma.... 

S <m fáradt,  aem éh->s nem volt Benkl. A Bzem«k 
a meghatottságtól könnyeztek. Mindenki örvendett, m o-
denkl tele volt szere tettel. 

Csak as elválás volt nehéz. A prézeaatya vigasz-
talta a társaságot. Somlyót (Sumultu-) itt hagyjuk, de 
a .jó Mária" velünk jön. 

Ese frissen  érkezett a kongregáció otthonába az 
egéaa taraaBág. Amint kora hajnalban énekszóval indul-
tak kl, most éppen ugy énekszóval tértek vissza. „A 
lelket a dal magasba ragadja" — hangzott sz ajkakról, 
de blaonyltották valóban la a csillogó szemek, a t o do-
gon kipirult arcok. 

Akik látták e lelkes zarándok caapitot, önkényte-
lenül megjegyeaték: milyen szépek I Valóban miden 
kendőzőasernél éa festéknél  biztosabb hatéi u a szemek-
ből és arcokból kilobbanó tlsata lélek. 

H Í R E K . 
— Oyergyósaentmlklóson (Oheorgheni) ai 

Irgalmas Nővérek vesetése alatt álló, egéaflSéguB  és 
modernül berendesett Internátussal kapcsolatos leány-
gimnáziumban a felvételi  vizsgák junlna hó 24 én reg-
gel 8 órakor kezdődnek. A kitűnő leánynevelőlntéset 
minden blsalmat megérdemel s hossánk a legközelebb 
ls van s — ami nem utolsó ssempont — nem Is drágás. 

— Vasarnap, 13 án less a Gyergyó (Gheorghlu) 
kerületi elemi Iskolák hittan hangversenye. 

— A helyi Kolping Legényegylet folyó  hó 
13-ára hirdetett kertimulatságát a következő vasárnapra, 
vagyis e hó 20-ára halasstotta. 

— Amint már előző saámunkban ÍB Jelen-
tettük, vasárnap tartották meg a Gyergyó (Gheorghenl) 
kerületi Iskolák gyermekkarának énekbangversenyét 
Gyergyóalfalnban  (Joseal). A hangversenyei a gyergyó-

PÜSPÖKFÜRPŐ 
(BĂILE EPISCOPE$TI) 

Nagyvárad (Oradea) mellett 
600 év óta használják eredményei 42° C. kénes, 
r á d l n m o s hőforrásalt  — reuma, kösavény, 
CBUS, ischlaB, trombózis valamint női bajok ellen. 

ISZAPFÜRDŐ 
forró  Iszap pakolások, villany, ssénsav fürdők 

szakorvos felügyelete  mellett. 
I. o. Panzió: lakás, háromszori étlapsaerlntl OIBŐ-

rendü étkezés. — Gyógy- vagy Hullámfürdő: 
160-180 lej naponta 
180—200 lej naponta 
210 —240 lej naponta 
130—150 lej naponta 
120 lej naponta 

Uájna éa Szeptember — — — 
Jnnlns — — — — — — 
J alias és Augnaztns — — — 
II. o. Penzió — — — — 
Gyermek penzió 12 évig — — 
50°/o vasúti kedvesmény a vlssaautaaaanall 

Elsőrangú zene — Cnrszalonban minden este táns 
és tombola. — Ortodox kóser étterem ls. 

Bom&nia egyetlen HULLÁMFÜRDŐIKI 
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újfalvi  (Suaenl) és Gyergyóremete (Remetea) énekkarok 
klvételevel az összes gyergyói késségekből résztveitek. 
A kiváló blsotiság állott Domokos Pal Péter, Sarkady 
Elek éB Szása József  karcfalvi  tanítóból. Aa ünnepsé-
get Sipoa Sándor kerületi tanfelügyelő  nyitotta meg 
azzal, hogy az előző évi hangverseny győztesének a 
dltról gyermekkarnak aáaalóját as oltárra helyezte. Végig 
gyönyörű és élvezetes templomi hangverseny ntán a 
bírálóbizottság döntése Bserint a caomafalvi  gyermek-
énekkar nyerte, habár a ditrólak as idén is mttvéssi 
énekteljesltményükkel messze felülmúlták  az össsest, 
a kiváló biaottaág Ítélete ós a verseny saabályok értel-
mében szabálytalanságot követtek el aasal, hogy egy 
névnapi köszöntőt, lévén es nem egyhásl vonatkosáBU, 
elénekeltek éa emiatt az első helyről elestek. A caoma-
falvi  énekkar Bem maradt a másik mögött siker tekin-
tetében és igy méltán elismerés Illeti. A többiről is 
csak aat lehet Írni, hogy jól és Jobban énekeltek, ngy 
hogy aa ÖBBSBB énekkarokat ezüat éremmel tüntettek 
ki. A hangverseny végeztével a gyermekeket és meg-
jelenteket Márton Antai plébános, a segódlelkésaa és 
a tantestület tagjainak jóvoltából megvendégelték. 

Az Uránia  mozgó hirei. 
12-én szombaton éa 13-án v a s á r n a p 

A VÉRZŐ  ARÉNA 
Szenzációs  cirkutz-ülm,  melyben Walaoe  Beery egy 

állatszeliditót  alakit,  a másik főaaerepet  pedig 
Jackie  Cooper  játaza. 

Modern osillárok, nikkelezés, ezüstözös 
Nóvák fémáru  üzemeben, Gyergyó-
szentmiklóson (G-heorgheni), Oalea 
Reg. Ferd. 28. Telefon  73. 5-10 

A közönség figyelmébe! Tisztelettel értesítem a 
t közönséget, hogy folyó  évi j a n i m hó 1 - é v e l 
CIPÉSZ-MŰHELYEMET áthelyezem a Veress Elek 
ur háaába (I. O. Duoa-u), aa udvaron jobb felöl.  — 
Rendelőire készítek nöl. férfi-  és gyermek-olpóket. 
•portclpóket, a megrendelő kívánsága szerinti ki-
vitelben. — Javításokat lelkiismeretesen éa gyorsan 
végezek. BB* Saolid árakl "SB B V Jó munkai 

3—8 BIEDEBMAN VIKTOB, olpéaa. 

" V a r x ó g r é p o l r , 
K o r á l s p á k r o l E , 

^ . U s a t x é m z e l E 
Ghá/bor JLroxnaó-zsAl 

CsUcssereda-Meroorea-Oiao, Ootavlan Barbat háa. 
5—2« 

Eladó egy cserépfedelü,  nagyobb, 2—300 métermássa 
széna befogadására  alkalmas oaür. Cim a kiadó-
hivatalban. 

tla naposként u j foi 
árban, x 

j A A A M A A A ^ ^ ^ M M w M w M v l v K H 

MODELL KALAPOK 
iák oloaó 

i t ő k 
VBNCZBLTANÁRNÉNÁL 

Ugyanott kéart laek mladea-
aemü női kalapok eiaAraadü 

I anyag heaaAadáaával. Kalaaak 
ItalakMtaa a legrövidebb Idő alatt. 

Mereurea-Oluc, I . 0. Bratlaau (Olmmá-
aium)-uooa IU. aa., a Sörháa köaelábea. 

f i f r i r a v r i v i v ^ w w w r ^ a — — — — T n m m m n W n B 
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— Eljegyzés. Páter Gábor útmester Jlgodln 
(ssögödl) lat6B eljegyezte Dam AB Antal áa neje Fererc* 
Borbála leányát, Margitot, Marcu-ea Ciuc (Cdksstn-
dában) 

— Sötétpatak (Valea întunecoasa) gyógy-
fürdő  megnyitasa. Csík természeti ssepaegclnek 
egyik legvonaóbb helye a gylmesi bavaEok ölén meg-
húzódó csodás gyógyhatású Sötétpatak iürdö. Mosta-
náig Sí tótpatak ls aaok közé a felbecsülhetetlen  ter 
méaaeti értékek közé tartozott, amilyenek sainte lépés-
ről lépíara heveraek náluik, da amelyekről a nagyvilág 
a kellő propaganda hiánya miatt nem vett tudomást. 
Mióta aaonban Kalfáa  Jóasef  vendéglő* vette késelésbe 
a fürdőt,  azóta aa elhanyagolt kis fürdőhely  egészen 
átalakult. Újonnan épített strand, homok- éa napfdrdő, 
valamint kényelmes melegtUrdő áll a gyógyulni akaró 
közönség rendalkeaéBÓre, a Baórakoznl vágyók ssámára 
pedig kitűnő sene és a környék eaer kiránduló helye 
teszi változatossá a gylmesi völgy e gyöngyét. A fürdő 
megnyitása jualuB 13 án, kedvezőtlen idő esetén juilus 
20 án leBS, amikor as oda kiutasé vendégüket Gjlmes-
köaéplok megálló (Lunca de-mljloc-halte) állomáson vá-
rakozó kocsik díjtalanul Bzállitják a pár száz méter-
nyire fekvő  fürdőtelepre. 

— Hedárdna napja CBÖndben telt el. A hagyo-
mányos negyvennapos esős idő helyett czut.al a negy-
ven napoa szárazság várható. Pedig nem volna jó, ha 
a hagyomány Ilyen poctOBan beválna, mert a gpfd-ik 
már most ls slrcik az eső után. A termes szárad B ha 
nem leás aső, elpuiatul a sovány szeknlyfOld  ejybtien 
dúsan termő gyümó'cse, a „pityóka* la. Pedig a pityóka 
egyformán  kenyere a Székelyföldön  embernek (sálai-
nak. S ha es kipusztul, ugy hihetetlen méreteket fog 
ölteni es a már most is kibírhatatlan drágaság. 

— A helybeli róm. kath. e g y h a e k ö a a é g 
folyó  évi joniui hó 6 án tartotta évi rendes közgyiiie 
Bét Biró Ferenc főaspereB  plébános elnöklete alMt A 
közgyűlés MŰI vizsgálta és jóváhagyta az 1936 évi 
számadásokat. elfogadta  az 1937 evi költségvetési I T 
veaetet valamlot az uj sekrestyéd! lakás (1 sroba, 
konyha, kamra, p i n c ) építési köitsígsioek f.dszetére 
vonatkozó pótköltségvetést ls. Egyhangúlag jóváhagyta 
az egyháatanácinak a hátrálekok erélyesebb behajlá-
sáról szóló határozatát ÍF ; a bátrálekok ügyéről lapuik 
más helyén egy külön cikk emlékezik mag. 

— Nem Jó a puskaval Jatszani. Sok bajnak 
volt már okozója a fegyverrel  való felelőtlen  játék. 
Annyi elrotteotő példa volt már s még Is uj >bo és 
njabb esetek merülnek fel  a vigyázatlan fegvverkeze-
léB okoata szerencsétlenségek krónikájában. I yen eset 
aa IB, ami junius 8-áa történt Frumiasa (Szepvlzer) 
községben. A gyönyörű Idő kicsalta a n 'p-ket a EZH-
badba, ahol vlg atnebzó mellett vidám társaságok mu-
latlak. E$y ilyen tánaBággai kerekedett cda Soós K. köz-
ségi jagyző ia, ki jó ktd«ében vadász fegyverével 
cVIövó produkciókat vogzetl. I yen hetvenkedés közben 
jött aa az ellető, hogy Burétea pu-Iájával kilövi a tó < 
pár lépésre álió muzBlkus cigány f^j  ifcói  a kalapot. S 
a szegény cigány mit leheteti egyebe. I F.Vuo nagy 
nr a jegyző B ha parancsolta, hát bizony a keserves 
muzsitu ' , kenyérért még céltáblának is Há lt. A vadász-
fegyver  sörétjei pedifţ  nemcsak a i. alapot, de Sa'i F.-recc 
fojet  1B elvittek, fco^y  sz azousel Bzörnyet hili. SOÓB 
jegyző aaonnal jelentkezeti aa Ugyóazsegen, aho! szá-
mot fog  adal BBtBsélyeB tettéért. 

— Hadoaa gyülea Joaeni-ben (Aifalu).  A 
Magyar Dolgozók Orazágos Szövetsege a hét folyamén 
tépea gvüiéet hivoit öst*e Jo-en'ben (Gyergjóalfa  u). 
A gyűlésen a központot Kurkó G/árf<a  ktpviselte, aki 
nagy beszédben ftjozte  kl a magyar dogozóknak a 
nemzeti munkavédelmi törvény elleni tlitekoiósát. A 
gyűlés esután eihatárcktn, bogy a brastól hasonló 
jellegű tiltakozó gyűlésre ncpiB tüdöt tséget LU d. 

— Haláloaasok. ÖÍ". Tamás F RERCIÍ FZUI. 
Váncsa Anna, 83 eves kordban, juiius 5 ég meghalt 
Racu (Cdkrakoeoo). 

— Kelemen Jwos 0 ti földbirtokot,  7-én, 
79 éves korában, elhunyt Cic n (Csikcaic-Abai) 

— Eggyel ismét kevesebben St'.amoi F -
rene, a hsiţbail Traossyivánla Btnk altls»tj;'o yó evi 
juaius hó 5 én, 65 éves koráhtn meghalt. — Szegény 
Ferenc bácti hadirokkant volt. A n-gy vérti '«tartól 
mint öscze.őit Buiyos h.d-rotc* k< riilt h ;za. S azóta 
mostanig huss ker«k eBBiendőa kérésziül v.*rt-» Kórsá-
nak rendezését. H ába várta. Maghalt, le kében egy 
szörnyű klábrándu ás nagy nyugtalanságával. 

— Frumoasa (saepvisi) puiasaok. A h t̂l 
krónikában Siépvia saercpel. A véres mulatozáron kivü. 
mag egy váras tseniációja van Sz'-pvunek. Régóta 
jönnek a panaszok, bogy van a faluban  <-gy köz 
vesaelyescn hóbortos ember, kii a falu  Jak Baláss (Nád!) 
Piata néven emlegetnek. Ez aa iili'gbt.t»g ember măr 
számtalan ts^tben veszélyeztette a lakások ó!-tét B 
feljelentés  ÍB mest ellene, de a köza >g sohastm aVan 
arra ádoznl, hogy valami idr-gsz.-.na'or uiiba elszá !i'-
tassa A napokban azután Nádi PiBia bement a Fsépvlil 
Dobál-maiom udvarára B o;t a Snka András főrao'n'r 
feleségével  összeszólalkozva, azt fejszéjével  hathat ág a 
As aszszonyt kórházba aaáiiitoták, de állapota SZT >n-
caére nem eletveszelyes. As eett asonban elkirVlii»tő 
lett volna, ha az előjaróség Idejében Int- roált&tja, a járó 
ke.ők testi épséget már réges-rugen veBsélyoztntő embert 

— Törvésyssski hirsk. K»reazies iţnftc  sic-
üiutis! (Cslks«!íP.!!SBr'«t) lakón azzal vádolta S-olca 
Jizsef  és Stoica Maria odavaló cigányokat, fcojv  tő e 
40 méter ssákTáainat és 11 méter posztót ellopta»-. 
Hintán a vádat igasolnl nem ludla, a bíróság a vád 
lottakat felmentette. 

_ Baláss Jóssef  gylmeBi lakóst erdőklbágásért 
600 lej pénzbüntetésre Ítéltét 

— Elitéltek aa eltűnt pénaeslevél miatt 
Todoran Jjzsef  CSPIS-1 (Kásson) poBtás Nemet András 
fuvarossal  vitte a postát. As átadáskor egy 3000 I jt 
larla'mazó pénzes levél blányiott, amli nagy keree-'-s 
után az ülés ala'.t megtaláltak. Namet a birúság előtt 
aazal védekezett, bogy a levél a zsákból kilógott és 
Todorán blzlatt?, hogy búzza aat ki, mert pénz van 
benne. AUitásalt Igazolni nem tudta s Igy 1 évi elzá-
rásra, 6000 lej pénzbüntetésre éB 3 évi jogvesztésre 
Ítélték. Todorán postást felmentették. 

— Elitélt veiategetök. Kozma Márton lakáBán 
még 1936 ben háakutatáat tartott ChlnuToader csendőr-
őrmeBter és Apostol Vaalle s zakaszveze tő . A házkuta-
tás során egy pálinkafőző  üstöt találtak ta le akarták 
tartóztatni Kozmát éa öccsét. Higy a büntetéstől mene-
küljenek, Kozma a azakaBzvaBSiőnek, felesége  pedig 
pedig as őrmesternek 200—200 lejt ajántottak frl.  A 
bíróság előtt azzal védekeztek, bogy a caendőrőrmeB-
ter bosszúból jelentette fel  őket. Kozma egy hónap 
és 6 0 0 le j , feléBége  6 n a p éa 6 0 0 l e j pínzbünteteot 
kapott. 

— Hellwlg-fürdő  ez évben ls a régi, kellemes 
iidüdhblye marad közönségünknek. Magunk közöl-
ném Ezorul propagatidára ez a kristálytiszta, 18—19 
fotroa  meleg vizű terméss.tea gyógy-borvlz fürdőnk, 
amely kit ebeket erő adottsegeban, mint oázis huaodlk 
meg aa O I mellett. De talán BZ íb Igás, bogy a FŐI. 
természetes kincseink között mlntba ntm btciüljük 
meg, nem basanálju't ki eléggé est az egészsegre 1-
annyira előnyös, du-ian tzÉn^ovüS és vasUrtalmu für 
dónkét. Ped'g lt. van as ónunk előtt, a H Lw gT.-ai-
vc-rak goi dos, fliytlmes,  áidtzaioktl nozó ktziiebeben 
Igazán mint a közönségünknek a dást jelentő jótéte-
ménye. A töiOQSiíg érdekében caelekBíünk, amikor 
a oyarl szezon beicduiása idej .n, felhívjuk  a ügyeimet 
•t sz<r<dil fürdőre.  Hisauáljuz ki aaját erdekünkben, 
aaoak gyóg) u ás*, életkedvet adó, kiváló lehatóségnit. 

— Államellenes iagataa miatt... Z ido Gyu'a 
36 éves dlirau 1 (dttroi) la^óa 1932 ten levelet ir 
Rusau J»an aszta o^oak, ki kb állami iskolánál voit 
îk:ilm^>zva, mief  meeter. A levé b^c iirra figyelmez-

tet is, hogy a nala kusBtban levó Faiöp S uidor tanulót 
ne tegye esztergapadhoz, mert a bufê ua  gyermek az 
-« muuát ô m bírja. Közben o'y in kitételeket hnxi-
nált, bog} : RE állumnak ebból semoii bstzna stb. A> 
tilami lóio a igszgotÓBéga álltnifl  enes í/gitias mi^tt 
v,d4 em^lte ftt  Zjido G^u'a eil>u, kit e^jb^napi ei 
záráí-ra es '000 lej pémebUcttie^re lteiUk, de az Íte-
letet bárom évre feilü^geBztettek. 

— Erdöégesek. A aantimbru i (CsiliBzentimn ) 
„T keredő arkh" nevű erdórasz kigyulladt. A ;uz t 
aiatrűlt e.ottani, da az«rt a kár jmeniós. 

— J jseui b3j (Gyergyóaifaiu)  a .K rAh^gy" oevt 
-jrtlöréaz llgyul-di es leegett, nagy karokat okozva az 
ud ikeltekoee. A tüz okai után nyomoznak. 

— Az aiudl (nagyonyedi) ref.  Bathlen 
aolléglum nyiivanoaaagi jogú fla  uoeumtban 
aa 1. osztályos felvételi  vizsga idcjj juiius 24. Tar^ya: 
rom^n nyelv, magyar cyeiv, mennyiaegtan. Faiveteii 
vizsgálatra jelentkezhetünk azok, akik legalább 4 elem 
aázta.:y< végezlek én m igyar ae anyanyalvük. A j-'.eut-
kazés 23 ín d)iig töríenii Irisos kérésnél, nn >ly 8 :ejeB 
okmány éa 1 l< jes rrpü óbelyeggel látaidi tl. Akerép. 
román—magyar nyelvin áiiitucdó U. SiNidig Bokmá 
oyoii: 1. születési anyakönyvi kivon»!; 2. kereazlievu); 
3 állampolgársági bizcnyiívány ; 4 ujraOilá l DUoaylt 
vány ; 6. elemi ldlo »i oizon^uvaoy a revizorátussal 
»tí moa<Htva, h>> f  'lekezed ÍHkoihbaa t iLUit u tamo; 
bi áliamt Irko.aban tanúit a az állitotla ki a bizonyít 
ary., a lattamoaás nem keil. Kirhalár S'/a — 13'/i óv. 

A vizsgadíj 80 lej. Akltn-jk nem magyar naogzasu a 
n -vlik, h itos^g elótt alittsanak kl nyilatkozatot brról, 
bogy m*gyar aay^nya: ücknek valijak magukat. Fal-
•.-âtili v i s i < * Bispumbar ^lejéa is íttiz. l<<z<4tisag. 

Tenyoezigazolvtnayal ellátott 2 darab 16 es 18 
hónapos aimenthall bika elad), G e r g e l y 
h). jegj'fón;!  SíDtiiED'.u (Csikszectimréu). 

Eladó egy u j malyitett gyermek kooai. Cim a 
kltd h Vfc.aibm.  1 - 2 

Eladó:  Egy épüleie» belsőség,  e/só osztályu szántó 
és k-niáló  birtokok,  valamint gazdiaági  lel 
szerelések.  Értekezni  lehet Mihály  Andrásnál, 
TophtvCwo  (Csiktaplooíi). 

E.adó  villaszerű  báz, mely áll  4 szoba, konyha és 
mellékhelyiségből  Cim a kiadóhivatalban.  2-3 

Tasnádl'űrdőa  Traiao  villa,  7 szobás, eladó.  Érdek-
lődni  lapunk  kiadóhivatalában.  2-8 

Régi Transsylvania  Banki betétkönyvet  készpénz-
Szetés  mellett  veszek.  Cim a kiadóban.  <-3 

Eladó  birtok  és ház! Csikszentkirályon  egy épüle-
tes belsőség  és 16 hold  első  osztályú szántó és 
kaszáló,  kőzhelybeli  illetménnyel  együtt  e/a Jó. 
Cim a kiadohivatalhai.  1-8 

Uj  hálószoba, egyszerű  ebédlő  kredeno  eladó. 
Marosesti-  ucct 10. b-k 

Eladó  a Stefan-oel-Mare-uaciban  egy 1200 nsz.-ől 
területen fekvő  belsőség,  amely 6szoba, konyha, 
előszoba  és gazdasági  épületekből.  Eriekatui-. 
Pototzky  Kristófnál,  M.-Ciuc.  2-8 

Négy  középiskolát  végzett,  jó osaládból  való £ut, 
Bzatéasel,  tanulónak  felvesz  a , Comerţul"  fűszer, 
liszt  ia termény-űzlet,  Merourea-Ciuo  on. 

A BORS-FÜRPO 
ujjá alakítva Sanoraieni (Csiksaentkirály) 

köasegben megnyílt. 
Sokféle  vegyi összetétele révén évszázadokon át 
kiválóan gyógy hatalmak blroayult terméBaetea 
ásványvizében a legkellemesebben f e l ü d ü l  as 

egéaaaégeB éa a beteg IB egyformán. 
Nyaralók réaaére asálláa éa ellátás blato-

sltható a köasegben a fürdfl  utján. 
2-3 

Saükségom van .Transsylvania" Bank-féle  konverzió 
alá ess-*, reţl betétkönyvre, az öt év nUtt kapandó 
öaszeg 60*/o-4t most készpénzben kiflietem  vételár-
képpen. C m a C-iiki Lipsk kiadóhivatalában. 8—8 

Megnyílt az uj „Concordia" 

VAS ÉS FÉNIÖNTŐPE 
Toplita-Oiuoon, 

a Láaár Miklós féle  telek mellett. 
2 - 2 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Scrviciul Financiar. 

Nr. 9039. 9257—64—1937. 
Mercurea-Ciuc, 4 Iunie 1937. 

Publicaţie. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaji, că in zilele 

mai jos notate se vor (ine licitaţii publice cu oierte 
scrise şi sigilate, iu sala de şedinfă  mică a Preieclurei 
jud. Ciuc pentru următoarele furnituri: 

In ziua de 1 Iulie 1937, ora 11 a. m. 
I. Aprovizionarea cu 905 m. c. piatră spartă pe 

şos. judeţeană Ditrău—Tulglieş km. 3+000—30+000 
şi Ditrău—Remetea km. 1+600—2 + 600 in valoare de 
Lei 180.295, cu termen de 3 luni. 

II. Aprovizionarea cu 1195 m. c. pietriş pe şos. 
jud. Sâncrăieni—Tg.-Săcuilor km. 1 + 000—22+OuO, 
Tuşnad—Cozmeni km. 0+000—2+100 şi Sânsimion— 
Sânmărtin km. 0+300—4-J-525, în valoare de Lei 
198,330, cu termen de 3 luni. 

IU. Aprovizionarea cu 420 m. c. piatră spartă pe 
şos. jud. ülieorgheni—Praid km. 101+500 — 105+300 
in valoare de Lei 135.960, cu termen de 3 luni. 

IV. Aprovizionarea cu 785 m. c. piatră spartă pe 
şos. jud. Glieorglieni—Praid km. 75—515—98-pOOO, 
în valoare de Lei 145.915, — cu termen de 2 '/, luni. 

V. Aprovizionarea cu 265 m. c. piatră spartă şi 
235 m. c. pietriş pe şos. jud. Mercurea-Ciuc-Misentea-
Sânmărtiu km. 0+600—18—500, în valoare de Lei 
74.455, cu termen de 3 luni. 

In ziua de 2 Iulie 1937, ora 11 a. m. 
I. Aprovizionarea cu 710 m. c. piatră spartă pe 

şos. jud. Voşlab-Ciumani-Lăzarea km. 0+200—16+700 
in valoare de Lei 184.965, cu termen de 3 luni. 

II. Aprovizionarea cu 645 m. c. piatră spartă pe 
şos. jud. Odorheiu -Gheorgheni km. 25+883—49+300 
in valoare de Lei 121.642, cu termen de 3 luni. 

III. Aprovizionarea cu 603 m. c. piatră spartă pe 
şos. jud. Sâncrăieni-Tg.-Săcuilor km. 22+000-34+360 
şi Casin—Imper—lacobeni km. 0+400—11+300, în 
valoare de Lei 148.819, cu termen de 3 luni. 

IV. Aprovizionarea cu 300 m c. pietriş pe şos. 
jud. Frumoasa—Racul km. 1 +000—5 + 600 şi Mercurea-
Ciuc—Şumuleu km. 0 + 000—1 +200 în valoare de Lei 
38.840, cu termen de 2 luni. 

Licitajiile se vor tine în conformitate  cu art. 88-
110 inclusiv din L. C. P. Reg. de funcţionare  al O. C. 
L. şi normele generale publicate în Mon. Oficial  Nr. 
127—1931. 

Ţoale persoanele, cari vor lua parte la licitaţii vor 
depune pe lângă ofertă  şi o garanţie de 5% din valoa-
rea devizului, iar ofertele  se vor face  numai în confor-
mitate cu caetele de sarcini, cari pot fi  văzute în fie-
care zi de lucru între orele de serviciu la această 
Prefectură  şi la Serviciul jud. de Drumuri Ciuc. 

Garanţiile provizorii nu se vor primi, decât în 
rccepiselc Casei de depuneri şi Consemnafiuni  sau 
Administraţiilor Financiare. 

p. Prefect,  Şeful  Serviciului, 
Dr. A. OŢETEA BENKES. 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonaervatoriuml módsser 
szerint, j u t á n y o s á n ad : 

SPRENOZ GIZI . M.-Oiuo. 
Str. Üap. Vnioviot inargiia-noonj aa. 

Egy fenyezett  diófa  ebédlő-asztal eladó 
Cim a kiadóhi vatalban. 

Nyaaata t t Vákár M a y n y a a d á l t o a a , Memraa-OiM 




