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Redaotor

VICTOR RÉSZB<

Felvilágosítja a közgyűlést, hogy Cslkmegyében Pál nem távoslk as általános gazdasági érdekektől.
Az igazi
ut...
rohamosan fogy a fa. A ssővetbeset kénytelen kiaaéle- Sőt: jobban be akar kapcaolódai. Tudomása szerint aa
működésé terét, ha biztosítani akarja a műkö- B. G. B. rövidesen kirendeltséget éliit fel CslkmegyéA belyl kózbiríokosség székbáiébnn kedd>n dél- aitenl
déshez szükséges évi 60000 köbméter fát Felhataima- ben s ezt Fodor mérnök fogja vezetni. Ugyanakkor a
olótt csinált számadást a .Calk Erdőgazdasági Szövetker, hogy folyó évben legilább 2 évi ssüksegletet közgyűlés tudomására hossa, hogy a lemondás következet" önmagával. Ea a uámadáa aem egyszerű üzleti aást
A kért meghatalmaz tat a közgyűlés keatóban magűreBedett helyet olyan törekvő calkl szémérleg volt. A felvetődő kérdóaek mélyén ott caiilo- beasereaheasen.
megadja.
kelyfi ital emberrel akarja betölteni a ssövetkezst, bkl
cott ennek a vármegyének minden felaalnen levő kérdése.
Ezután ssámadatokkal mutat rá a saö vetkez Bt a román éa német nyelveket ls birja a a kösösség B
A dobokat egészen közelről éa alapoaan aaemlélő előtt
esan kereaztül Baját jövője érdekében la dolgozni akar
p>dig feltűnt, bogy a közgyűlésen teklntélyeB Beámban mu ikájára Sstaskó ügyvesető, -limutetja, hogy aa áruia dolgozni tudl... Bsjelentl az elnök azt la, hogy a
forgalom
98,436
000
lejt,
a
pWwrforgaiom
19,000
000
megjelent falusi tagok világosan látják a falu gazdafájl
szövetkéz tt egyre jobban halmozódó jogi kérdései elinlejt
tett
ki.
Erdő
vételárbi
7,000
000.
adók
éa
Illetékek
tnlyietét a komoly akarattal, batároaott c^lkitüaésekke!
tézésére Ábrahám JJzsef dr. ügyvédet jogtanácsosnak
k jresnek klbontakoaáat a jövő egészséges kösgrzdaságl címén 3,770.190, betegíégóiyzóre 303.000, termelési választotta aa lgaagatóBág.
költségekre: munkás és fur*rbérakra 8,000 000 lejt
úieie felé.
A gyűlés egyhangúlag vette tudomásul aa előlerAz erdőgaadsaági aaövetkeaet ötödik kősgyttlése fizetett kl a pénztár.
Jesstéseket
—
Feltűnő
—
hangoztfctja
a
beszámoló
—
az
tliíz'ábön
álló
gasdasági
áthangolás
jegyében
sajlott
le.
8
Befejező beszéde Borán Pitner dr. elnök leBaegeate,
D~. Pitner Árpád elnök bevasető bessédéban rövid erdóvótelar és aa adók ás illetékek elmén kiflaetei
viasaipil'zniást tett a aaövetkeaet életére, öt év vei öatztgek közüli aránylag ciekély eltérés. Bs onnan ugy érzi, hogy a szóvetksset tagjait saeretet és megeieló'-t alakult meg Carta (Calkkarcfalván) ünnepélyen ered, hogy aa illetékes pénzügyi közegek mel ózik a érléB fűzi a vesetóBéghes. Ez elég ahoa, hogy a Jövő
külsőségek köaött aa erdőgazdaaági aaövetkezet. Pél- minden egyes esetben hatóságok által jóváhagyott s nehézségeivel eredményesen küzdjenek meg. Adatokkal
dátlan lelkeaedéasel mondotta ki aa alakuló köagyüléa, a tényeknek mlndan tekintetben megfelelő szerződése- mutatja ki, hogy ebben a szövetkezetben élet van,
bogy a köabtrtokossági vagyonok megmentése érdeké- inket. Szakériók bevonása nélkül, öaazehaaoniitáa utján Tagadhatatlan azonban, hogy megyénk közgazdasági
ben szUkaégeanek tartja a aaövetkeaei megalakulását, vetnek kl adókat éa illetékeket Ml minden egyes eset- élete útkereszteződéshez került As Idók egyre kemóígéretek éa cálkitBzlaek hangzottak el akkor, hogy: a ben jogorvoslatot kereBÜnk, melyek aoran natalmas nyebbfigyeímestetéaBel parancsolják, hogy aa általánoa
siovetfcezet vez «tőségének elaó kötelessége a faárat a óssaegeket kell letétbe helyeznünk O yan pénzt, melyre gazdasági elveket kell klhangaulyoanl és megvalósítani.
vi sgpisci árnak megfelelő salnvonaira emelni. Minik: a kitermelés aavartalan ment ia erdekében eien^edna- Ez a cél vesatte azokat, akik megalakították a aCalk
Általánoa Gazdasági Szövetkezetet" a ugyan ebből az
M UD-íg BZ eladásra kerülő ténylegeB famennyiség után teilentti BsttksîgUok volna.
kerüljön kiflaatésre a kialkudott vételár. A vaaetóaég
— Éppen esért Igargatótagunk kimondta, hogyha okból alakult meg a „Felcsiki Á.taláuos Qisdasági
ugy hiszi, hogy mindkét főcél ki tűzésnek megfelelt
nem sikcrhl a helyzsten javítani — a felszámolás gon- Szivetkeaat' is, melyaek alapgaabályalt a napokban
hagyták jóvá, jegyezték be a aaövetkeastekrői felfekNem hitte asonban a szövetkezet vezetősége — dolatával komolyan kall foglalkozni.
tetett blróaági nyilvántartásba a ezzsl teljes működési
fo'ytat s Pitner dr , — hogy ebben a muaiábrn egye
A továbblak során ssakshirüen ismerteti Sztankó jogot
kapott. As a cél, hogy a fa elhanyagolásával a
dm marad. Csstlakosást váriunk minden vonalon. Ugy ügyvezető,
hogy aa erdózlt<.r naléB auiyoa nenézaégak- fóldmivalés,
állattenyésstés, gyümölcs, ipari növények
goodo'tuk, bogy a vármegye közbirtokosságai gyors kel kilad. Megállapítja:
ez
erdővétolar
60—70
saáaaiéegymásutánban megfogják alakítani a maguk aaövetke- kái kitevő adókat éa illetákeket is mlud a fa viaeii a termesatése stb., ksrliljön előtérbe.
Eţyre meggondolkoatatóbb a kérdés — folytatja
•ateit s igy, batároaott gazdasági célkitüsésekkel egy- ba ehea Bsámitjuk aa erdőtkel kapcio:atoa más kiadáPitner dr., — hogy saabad-e fát eladai? Cslkmegye
ségc3 arcvonalba kerülnek a roncsaikban is hatalmas aokat
kiderül,
hogy
as
erdóeladM
nem
jövedelmet,
vagyonok. E cél elérése érd kében hónapokon keress- hanem aulyos leheriételt jeient as erdóbiitokoaokra évtizedek óta fa után él. Bi a keayór napjainkban
*gyre korpáaabb ós penéezasebb lesa. Korrupcie, viaaaaél felvilágosító és nép zirü'i'ő gyűléseket tartottunk
I yen körülmények kez tt ketség.eienűl meggon- álesek
sokasága és rendsaertelen erdőkltermelás erdőKisjontól—Ditróig, Basel dsick során lelkes éíjenaések uázve.
hingzoitBk el, de a c4kjenófalvi és gyergyéaifalvi vál- dolás tárgyát képeel: lehet-e cgyáltalan erdőt eladni?.. gaadaságuakat vessélybe sodortak. A kormány ls azaal
Kimutatja, hogyassóvet eaet tagléusámaajeien a kérdéssel foglalkozik, hogy szabályozza aa erdókiterlalkozáson tul nem történt semmi.
h^dig a f«, mt la hatalmas gaadasagi erot jelent piitMiatbau 727. A iejegycett^iiKietiMMoa aaauid 9ü3, meiést, mert as egeáz oraaa^ erdógazdMa^a vaiaágoa
Da megfelelő befektetést kíván. Saövetkeaetl megmoz- öaeaege 496000 iej, amitől eddig 409 000 lej folyi be. kerülhet Padig utódok is vannak, akikről gondoikodai
dulások nál pedig a legnagyobb befektetéa a b<caület Csak 60000 lej kamatea kölcsönnoi tsriozik a azjvet- kell, sőt kötelesség.
Aki nem tudja azt, hogy saövetkeaetl vtsvonyletbao keset Iogatlan vételből 130000 iej tar.oziaa van.
Tehát a fa felssámolása be fog követkeaal. Banek
Ö.'ömmel állapítja meg, hogy a aaövetkeaet álta- nem tztbad vármegyénket felkéeaületlenül találni. Baért
arsny bátyáknál ls többet ér n becsület — ne ls léplános bizalomnak örvend, amit legjobban aa blsonyit, követünk e! mindent as általáaos gasdaságl kérdések
jen te a szövetkezetbe.
Kitért népünk egyik legátkosabb biiájára, ez hogy erdő vételeinek ki.encven aztaalékát saabadkezbői mielőbbi előtérbe halyezise és megvalósítása érdekében.
r-ţţs.&a, mindent elgáncsolni akaró gyftnualtáackra ls. bonyolította le.
Kórunk minden becsűietes gondolkozó embert, hogy
H«ay egészséges, okos éa becsületes kezdamenyezés
A mi idea voaslon eredményes muakát tükröző ezekben a törekvéseinkben támogasson minket.
'•irtott el az orvul vetett gines mUtl? A aaövetkeaet beaaámo.ót megelegedesael vette tudomásul a közgyűlés
A továbblak során bejelenti, hogy a régi elgonvízetóaége elBŐ pillanattól számolt a támadásokkal. s a veaeióség ÓB tisztviselők réaaére felmentvónyt adott. dolás: a székelyföldi az ivetkeeetekat, a fezvóBenél
Iy n kta dolgok nem kedvetlenithetik el a komoly
Ezután kerül sor a folyó üzletlév köitsógvotesére, fogva is legalkalmasabb Mercurea-Ciuc (Csíkszereda)
cé.kitliaéatk megvaléaltáaa felé törekvőket. B ttran men- amit szintén
Z iltán ügyvesetó-igasgaió lsmar- Fzekhellyel Ezövetségbe tömöríteni. Erre vonatkozólag
t< k éa fognak menni ezután ls a maguk utján, m^rt an tetett. BbbenSstankó
aa
évben
22.469.000 lejen keretre kért komoly munkálatok vannak folyamatban s a fővárosi
elvégzett éa mág hátralevő munka becsületes...
és kapott meghatalmasáai a saövetkeaet veaetőaege. saövetkeaetl köspont i< megértéssel támogatja az elRwaleteaen Ismerteti, hogy a szövetki z riet az Ht megközelítőleg sikerül lebonyolítani aa elólrányaoti gondolást.
u'cbbi időben Bu'yos n-rmészetü pénzügyi sereimik munkálatokat — 243.000 lej tiaata nyereséggel fog
Végül, felhívást intés n ssövetkezst elnöke az
t;- k ü t tartaaak a dolgok már, hogy aa etdő tény aárulnl aa esstendó.
ifjúsághoz 1B. Kari értse meg a helyzetet. Ltssa be,
leges vételárának 50—70°/, kt z itt mozgo öeaegét eméaahojy gyakorlati pályákon kall biztosítania életlehetóüdPitner dr. elnök bejelentette, hogy a saö vétkez sti gell.
t k fel a különböaő Illetékek és adók. Bat a kérdést
Támigaaaa a cziveikezsti mozgalmakat, segítse
törvény
értelmében
megtartott
BorsoláBon
kiesett
igaa••apos megfontolás tárgyává tette aa tgasgatóság s
elő, mert ezzel önmagán la segit. A azi vétkeseteknek
gatóaágl
tagok
éa
a
teljes
felügyeió
vá
aazim&oy
helyett
elhatárolta, hogy minden rendMkeaésjre álló eBikczzsi
a törvény kötelez5en előírja, bogy könyvelőt kell tarervonolei fogja a hibákat s ba kell Őfelsége elé vlazi Ujakat kell válaiz ani. Sztankó ügyvezető indítványára taniuk. Olyan könyvelői, aki legalább a szövetkezeti
a
közgyűlés
ugy
as
Igazgatóság
kiaoraoit
tagjait,
v
iaa kerdaBt. Ht mégsem sikerülne orvoslást ezoreznl —
könyvelők tanfolyamát e.végez ie. Ez. a lehatőseget ki
ebben az eBetben a Bzövetkeset kénytelen a felszámo- mlnt a felügyelő váiaastmányi újra valasatotta. Ugyan- áail, kötelessége kihasználni az ifjuaágnak. Iratkozzék
lás gocdolatával foglalkczii — fejezte be beszédét akkor a szövettezetek kizpontja közgyülóaóre Pitner be ezekre a tanfolyamokra. Vegeaae el a szerény, da
Árpád dr. elnököt, n saóvatseg közgyűlésére pedig Aatal biztoa megélhetés mellett álljon fajtája rendelkezésére,
Pitner dr.
A nagy tetssóBsel fogadott bevtzitő beezid után Gerő, Erőas Péter dr., Zsók Jjzaef, Farkas István ÓB fejezi be Pitner dr.
Sttankó Ziltán ügyvezető ismertette aa elmúlt üiletl Bara Ignác tagokat küldte kl.
Ágoston András csikszenttamásl tag félsz Malása
Elnök bejelenti, hogy a „Csíki Lapok" félszázados után Szakács Balázs caikborzaovai gazda talpraesett
ev merlegét, melynek adatai félreérthetetlenül bizonyítják : »z erdógazdaaági aaövetkezetnói komoly, vagyon- multhos érkesett Félssásadon keroBStül adott becsű beszéd kisérelében mondott köazünelet a vezetőségnek
mentó, gót vagyonaaeraő mu:k» fo'.yt A nyereaóg- letes utmutatást es a lap vármegyénknek. As Igazga- a koz érdekében eredményesen kifejtett munkásságáért,
vsfz.eség számla saerint 946462 lej nyeranyereség tóság elhatároala, hogy 2000 lejt ssavas meg a lap A megkezdett uton haladni kell tovább, mert est pameneti a saövetkeael 213782 lej tlssta hazznot mutá- réssere. A kösgyülós egyhangú lelkesedéssel vette tu- rancsolja a jövő — hangoztatta.
ló» ki. A kösgyüléa érthető örömmel és megelegcdás- domásul aa igaagatéság elhaiarosáeát
•
Bel vette tudomásul »z előterjesatéBt E^yhanguiag elUgyanakkor aa elnök azt Is elóterjesstette, hogy
•
•
fogadta aa igazgatóéig óa felügyelő bizottság a jöve- a „Csíki Ltpok* uján erőteljesebb ssövetkesetl és
A feantl beszámolóval kapcsolataién ismételten
delem felofziáesra vonatkozó javaslalát ls. Eszerint a azzal kapcsolatosan gazdasági propagandát akar kez- felhívjuk az egéss megye, de különösen aa ifjutág
»azta nytreaég 10°/,-a Uráalékalapra, lO'/o a kösmüve- deni. Folbatalmaaáat kér a kozgyüiestól, hogy as Ide- figyelmét a azövetkezett mosgalmak fontosságéra. Meg
'Cdeel alapra, 6°/o vesateség alapra, 2°/« njra erdósltéal vonatkozó gyakoriét! lépéseket, a célra rendelkezésre kell értenie az ifjúságnak, hogy az IdSkövetelte kiz•itpra fordítandó. A fenntmaradó IB'/. nyoicssáz tlékos álló öazzeg keretein belől — as Igugatéság mielőbb gazdasági jövő kiépítése érdekébea kötelessége muuréfzsatdéa elmén a tagok kczilt feioaatandé, mig 12°/« megkesdheese.
kába állani Tagadhatatlan, hogy vármegyénk gasda" igazgatósági tagok, felügyelő választmány és tisztságl élete átformálás előtt áll. A fa egyre jelentékteA
kórdéehea
Sass
Antal
calkkarcfalvi
esperesviselők javadalmaaáaára fordítandó. A még mntatkosó
lenebb szerep at fog játszani a mindennapi m égsz arz ie»
«6.980 tejes különböaetet a c ikdánfalvl (60.000 lej), a plébános ázol hozzá. Örömmel üdvözli aa egéuságes s terén. A sökkenó mentes átmenet megteremtése érdeaa
Idők
követelményeinek
megfelelő
gondolatot
H
tngCMkazenttamásl (30000 lej; ée a calkkarcfalvi (6980 tej)
sorompóba kell állani tudással és munakéaaaulyoaaa: aaéles nópl érdek, hogy a tervbe vett álta- kében
töaoirtokosaágok között fogják felotztaü.
séggel
egyaránt Nagy munka idején minden épkézláb
gazdasági és ssövetkeaetl propagaudt mlalóbb embernek
Ezitán kerül sor Sztankó Zoltán nagy érdeklődés- lanos
a munkaterületeken á helye. Hit van uagyobb
megkezdődjék.
ül várt besztaolójáre. Aa ügyveaető igaagató réssleés szebb muzka as ifjúság ssámára, mint vármegyéjéA kösgyülós egyemberként üdvözli a javaslatot nek külgazdasági élete áthangolása? Nagysserü éa
tesen ismertette az elmúlt év munkálatait. Klmntatta,
bogy 64000 köbméter fenyőt ée 26000 köbméter bük- és megadja a kért felhatalmazást
építő mnnka ez, ahol próbára lehet tenni a tehetséget,
Ezután Pilner dr. általános msglepetésre asl a tudást és kitartást.
kot vásárolt a izlvetkezet az 1987-88 as üzleti évben.
Ebből még kitermelésre vár 40000 köbméter fenyő ós nem várt bejelentési tette, hogy Fodor Pál mérnöv, a
Bak isó hangzott el már minden téren. A cselek17000 köbméter bükk. A mnit évre visszamaradt erdő- asövetkezet egyik értékes munkatársa lemondott Más véshez érkezíünk. Meg vagyaik győződre, hogy as ifjúKitermelési éa fuvarozási munkálatokat maradéktalanul irányn gazdasági elfoglaltságával indokolta est aa elha- ság megérti az időz ssavát s minden rendelkezésre
lebonyolította a szövetkeaet • a munka fennakadás tárolását Méltatja Fodor mérnök a saóvetkeiet érde- álló eaiközzsl éa vonalon beblssnyitja: dolgosai akar
kében 5 éves át kifejtett arankáját ói lessegesi: Fodor Ól dolgesnl tuil...
nélkül rendszeresen foly tovább.
Fereaea Qyáriia,
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A csikmegyei ügyvédi kamara válasza
a „Keleti Újság" vezércikkére.

Az Kedélyt Uazdaaágl Egyeafllet tevékeny munkásságát
Ismeri vármegyénk gazdaközönsége. Az utóbbi két eeztendó
A „Keleti Ujáig* folyé évi iprilis 24-iki számában
alatt az átszervezett E. 0. £. kisebbségi magyar gazda társadalmunknak valóságos otthona lett. 8 ennek a vármegyének a caiki ügyvédek nyelvvizsgájával kapcaolatoaan támadd
székely gazdái osak hálával gondolnak atra a Jóindulata érdek- hangú cikk jelent mag, melyre vonatkozólag az alábbiakban
lődésre, amellyel az £. 0. E. munkatervébe bskapaaolta a közöljük Dr. Kolumbán Józaet helyi ügyvédnek a kamara
Székelyföldet la. Az azóta Itt rendezett gazdasági, histartási választmánya nevében beadott nyilatkozatit.
tanfolyamok világos bizonyítékai annak az áldásos munkának,
amelyek az újjászervezett E. G. E.nek tanító, nevelő tevéA mercurea-ciuo-i ügyvédi kamara választmánya teljea
kenységét hirdetik.
ülésében megvizsgálva a „Keleti l'jság* vezércikkét, amely
Az E. G. £ újjászervezése óta moat áprllie 25-én tar- az 1938 évi iprilia hó 24-iki számában „a tulbuzgő ciuc-i
totta Dr. Szász Pál elnökletével második évi közgyüléaét
C.ujon (Kolozsváron). Az a rendkívüli nagyarányú érdeklődés, ügyvédek" cimen jelent meg és figyelemmel az ezen cikk
amely egész Ardeal gaidaközönaégét megmozdította, aat bizo- kapcsán elterjedt különféle híresztelésekre, amelyek alkalnyítja, li 'gy a lelke egészen közel fekszik azokhoz a célkitű- maaak azt a látszatot kelteni, mintha a kamara választzésekhez, amelyek a föld tudományát akarják közvetíteni aa mánya a hatiakörét túllépte volna a kisebbségi ügyvédek
öntudatos, a földet szerető magyar gazdához.
nyelvvizsgája kapcain —- azt a hatirozatot hozta, hogy
A osíkl székely gazda ls megérezte az £. Q. E. közeledésében, gondoskodásában a tiszta szándékot a ma egész bűnvádi eljárást teáz folyamatba a fentnevezett lap felelős
lelkével, minden támogatásával ott áll ezen érdekképviseleti szerkesztője ellen a cikkben foglalt valótlan állitások miatt.
szerva mellett, örvend annak alkerén a szivéből kívánja, hogy Valószínű, hogy ennek kapósán bíróéig elé illithatók azok
a gazdatársadalom nagy öaazelogáaának, egymás támogatásá- ia, akik netán a lapot tévésen informálták ée amennyiben
nak logyen bőséges áldása.
ezek az ügyvédi kamara tagjai lennének, ugy ellenük a
Alábbiakban kivonatoljuk Dr. Száaz Pálnak az £. G. £. fegyelmi eljáriat külön ia beinditja az ügyvédi törvényben
kOzgyOléaén tartott elnöki megnyitóját, amelyből minden gaada foglalt rendelkezéaek értelmében.
világos képet formálhat az egyesület oélkltQzéaelről a a tömörülésnek szükségéről.
Tekintettel arra, hogy ugy a közvéleményben, mint a
Dr. Szász Pál beszél s gazda kötelességeiről, az érdek- fennti lap vezércikkében az lett leszögezve, miezerint a
képviselet fontosságáról, maja Így folytatja:
kamara választmánya éa főleg annak kisebbségi tagjai, a
— Az EOE egyik oélkltűzését a vároa éa a falu közötti
kaposolatok klmélyitéae képezi. A két letelepülési egység többi kisebbségi ügyvédek tiltakozása dacira, a legfelsőbb
fórum határozatival helyezkedtek volna szembe éa eziltal
rétegeinek meg keU értenlök egymáat.
A városi lakosság be kell lássa, hogy kötelessége a meghiúsították volna az állítólagos kisebbségi mozgalom
kisgazdák támogatása. Az ntóoblaknak pedig az a feladata, aulyit éa erejét — a választmány kisebbségi tagjai bejelenhogy a városi polgárt kiszolgálja. Nem elég azonban a földet tették a viaelt tisztségükről való lemondásukat, szabadkezet
aüvelul, a bozát learatni éa kiosSpelni, hanem az üzleti, Illetve
anyagi kapeaolatokon kívül meg kell ezületnle a legteljesebb adva ezzel az összes cinci kisebbségi ügyvédeknek az általelki összhangnak la. A népek nem élhetnek töredékekben, luk jónak litott bármilyen irányú megmozdulás beindítása
osak szervesen, a legteljesebb társadalmi összhangban.
éa folytatáaira.
Küzdünk a szegénység ellen. Az élet legnehezebb felA kisebbségi ügyvédek lemondisival a többaégi karadata. A közösségi tudat azonban eltudja hárítani a nehézaégeket éa megtalálja a nagy problémák kivezeti útjait.
j tiraak azolidiríaan jártak el éa ugyancaak bejelentették a
A azegényaég terhes igáit csak ugy tudjuk lerázni lemondásukat, ezzel ia igazolva a jó öaazhangot, amely
magunkról, hogyha többet éa jobbat termelünk a termelvé- mindig jellemezte a tneroarea-ciuc-i ügyvédi kamarát.
nyelnket pedig kedvezőbb viazonyok között értékesíthetjük,
A lemondott tanács az ügyeket a törvéuy értelmében
— Erre a sulyoa közdelemre kötelezettséget vállalunk,
ami természetesen kétoldalú. Nem mondtuk kl azival, de tovább vezeti a közgyűlésig, amely hivatva leaz dönteni a
mindnyájan érezzük, hogy elvállaltak az önök érdekalt képvl- lemondáa elfogadása éa az uj vezetőség megválasztása felől.
aelul s a magyar gazdák ezzel azemben vállalták azt, hogy A rendkívüli közgyűlés, tekintettel az ügy aürgőaaégére,
ebben a munkában mellénk állanak. A ml kötelezettségeink
azonban namoBak anyagi természetűek, hanem elsősorban 193b évi mijua hó l ő napjára lett kitűzve.
erkölosl vonatkozásnak. Ml ezt sient becsületbeli kötelezettségünknek érezzük ée mindkét réaa annak kell érezze. Ea jaj
annak, aki nem ennek érzi, mert van blzonyoa emberi erköloa,
mely élni hagy olyan emberekel, kik megtagadják erkölcsi
azant kötelezettségeiket, da előbb-utóbb elsöpri őket az a
morállá erő, mely véget vet mindazoknak, kik ilyen becsületbeli kötelezettség elől megfutamodnak vagy azokat kloanfolSzántófölded »1 L
ják. A közéletben caak olyan emberek érvényesülhetnek, akik
tlazta erköloal alapon á lanak és egéaz tevékenyaégllkkel nem
csizmád sohse legyen
az egyéni, anyagi vagy hiúsági azampontokat, hanem a köz
kemény es repedt.
érdekeit tartják szemelőtt.
Higyjék el gazdatestvéreim, nem volna hitem éa nem
tadnék itt állni önök előtt, ha nem volnék meggyőződve arról,
hogy én egy Igaz ügyet azolgálok a hogy én erkölasl alapon
állok. Nam volna ineg az erőm, hogy én önöket vezessem
azon az utón.

A magyar gasda helyiete.
— Mielőtt azonban egy meghatározott nton tovább
haladnánk, figyelembe kell vegyák egyre változó életkörülményeinket. A magyar gazda helyzete az utóbbi agy év alatt ls
sokat változott. Egyfelől a belső viazonyok alakulása miatt,
másfelől vsn egy nj alkotmánynak, mely a foglalko lásl ágak
érdekképviseleti szervolt ismeri. Világosan következik tehát,
hogy a magyar gazdáknak azükaégük van érdekképvlaeletl
szervezetre. Vájjon sogalmazás volt-e, hogy a magyar gazdáknak már megvan az érdekképvlaeletl azerve: az EOE. vigyázzunk, mert ez a testület köteles arra, hogy a gazdákat kiazolgálja és képviaelje. íme az tGE helyzete ebből a Szempontból
is változott. Meg kell érezzék mindazok, akik még nem tagjai
az £0£-nek, hogy az A helyük Itt van ebben a kisebbségi
keretben. A távollevőket nem képvlaeljük, de tndnlok kell,
hogy más helven sem ta'álnsk olyan képvlaaletl azervet, mely
érdekeiket keíló módon megvédheti.

Baaaeiar öntudatoi tagra van
aattkaeg.
— Azok, akik a mai közgyűlésről hazamennek, mag
kell értessék mindazokkal a gazda'eat véreikkel, hogy ml a
kötelességük. Csak az EOE lesz képes arra. hogy az alkotmány és a törvények keretein belől a gazdák létérdekelt hathatósan képviaelje. — Ez nem propaganda, hiazen nem az a
célunk, hogy 100 000 papírformáié taggal rendelkezzünk. Szükség van azonban 100000 olyan tagra, aki tndja, hogy miért
lépett be az EGE-be. Ninos szükségünk paplr-tagokra, osak
öntudatos, dolgozó emberekre.
Dr. Szász Pál ezután a gazdaköri élet kérdésével foglalkozott éa bejelentette, hogy a közpon* rövidesen megkezdi
a gazdaköri elnökök kiképzését. Az EGE bevezette a atatlBztlka készítését. A statisztikai térképek pontosan jelalk, hogy
az elmilt évben hol éa milyen természetű munka folyt. A
központ sz állatállomány feljavítása érdekében la fontoa lépéseket tett éa állandó programot dolgoz kl a további lépések
érdekében. Az egyre nagyobbodó munkaterület több kiadást
Igényel s éppen ezért a jelenlegi tagdíjak fenntartása mellett
szűkaég volna arra, hogy a tehetősebb birtokosok és gazdák
saját magák határozzák meg az*. az összeget, amit a közmunka érdekében befizethetnek. Az anyag támogatást köszönettel fogadja, de ezért nem jár külön köszönet, mert a birtokos, vagy tehetősebb gaz la, saját érdekében hoz áldozatot.
A tél folyamán lezajlott gazdasági tanfolyamok alatt számos
magyar birtokos vállalta az önzetlen munkát és tanította kisgazda testvéreit. A tanfolyami előadók vállalkoztak arra, hogy
a nyár folyamán tanítványaikat otthonaikban keresik fel.
A közgyűlés Impozáns hangulata mindvégig telítve volt
a lelkes munkavállalás és jövő építés kötelességével.

trZXjET-A.THEl.-rEZas.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű
közönaéget, hogy 1088 április 1-vel
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(Hajdú Áron ház), ahol a szokott pontossággal és előzékenységgel állok
nsgyrabeosűlt vendégeim rendelkezi
sére. Szíves pártfogást kér tisztelettel:

BORSODI GÉZA F0DRÁ8Z, MERGUREA CIUC.

Ami szántóföldednél,
ai eső. csiítiadiM «

.
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SOUnOLL-PflSTfl
BEL- ÉS KÜLFÖLD.
Tovább folyik a légionista mozgalom folgőii-

gyölitése. A húsvét előtti napokban történt oraaágoa
leleplezések ntán egyre nagyobb erővel folyik a román
légionista mozgalom teljea feaaámolása. Aa utébbl napokban minisztertanács volt, amely elhatározta, hogy
a legaalgornbb Intézkedéseket foganatosítja a közrend
biztosítására. A légionista mosgalom vezetőit ai orsság
egésa területén ellenőrzés alatt tartják. A hatóságok
mára egéssen felderítették a Vasgárda titkos tevékenységét és annak cálkltBiéselt Fontos iratok kerültek a
nyomozó hatóságok kesébe, aa egyetemi hallgatók éa
köseplekolák beaaerveaéséről. A román kormány el van
határosva arra, hogy saarinte eat aa őrsiig rendjére
veasélyt jelentő mozgalmat most tökéletesen felszámolja éi a legnagyobb eréllyel megakadályozna terjedését.
Német marad a tanítási nyelv a Carei (Nagykároly) körüli katbolikue iskolákban.

Bielótt két

esatendővel a román közoktatásügyi minisztérium rendelettel eltiltotta a Nagykároly környéki kathollkuB
Iskolákban a magyar nyelv használatát él a német
tanítási nyelvet tette kőteleiévé. Ai Oradea (nagyvárad ) püspökség perrel támadta meg eat aa Intéakedést, amely a napokban került a Sammltőizék elé. Aa
ítélet kimondja, hogy a közoktatásügyi mlalesterlum
rendelete kormánylntéikedés volt, amely peres uton
nem támadható meg, mart as államnak Joga van Idegen etnikai ssármazásnak — jelen eaetben ivábok —
anyanyelvét ls megvédeni.
As albán király esküvője. Április 26-án nagy
pompával megtörtént Zog albán király hásiwág kötése
Apponyl Gtfaídlne magyar grófnővel. Aa esküvőt
Albánia fővárosában Tiranaban tartották meg.

im

Szőrme bundák és béllések
valamint

mindenféle téli ruhák
moj és kár elleni megóvását
garantálva vállalja olosó árban
VEZSENYI JÓZSEF

i—I

aaOosmeater
Mercurea-Cluo, Str. Bratianu 68.

Egy szorgalmasflut tanoncnak felveszek.
A kisactant ozári értekezletét Sinaiaban (árt-

ják meg május 4, 5. éa 6-án.

Vasútépítési munkák Romániában. A május 20-1

mlniutertanács nemzetvédelmi uempontból a követkeió munkálatok aürgőnégét mondta ki: Ai apahldasíékolykocBárdl vasútvonal megkettőiéie; a tövis—
•lékelykocsárdl vasútvonal megkettőzése; a dornavatraklillval vonal építése: a bumbeitl—ltvaieni és a mlcea—babadagi vasútvonal építése. Blhatárostik 7 assr
mozdony javitáaát és 50 nj moadony építését.
A vasgárdista vezető emberek kényszer

lak-

helyei. A román belügymlnlsater az április 21-én kelt
minisztertanácsi felhatalmazás alapján a feloszlatott
vasgárda vezetői réssére kényszer lakhelyeket jelölt kl.
Ezek a lakhelyek a Tismana és Dragomlrna kolostorok
valamint a mercurea cluc i régi földmlves-lskola, a
melyekben egyelőre 165 vasgárdlatának van megjelölve
egy esiteodőre a kénysaer tartóakodáil helve.
A vasgárda vezéréről kisütötték

hogy nem

román. A vasgárda elleni Intéikedések sorái kiderítették, bogy Z:lea Codreanu a veaér, apai réuról
lengyel, anyai ágon német siármaiásn.
Hitler olaszországi utja. Hitler német birodalmi

vezér és kancellár májúi 2-án indul o'.asiornági u jára,
Ai olaai kormány óriási előkéiiületekel tett a fogadtatására.

Apróságok.
Az Erdélyi Gazdasági Egylst

Clu] (kolozsvári) közgyűlése valóban parlamenti képet
mutatott. As erdélyi magyar gssdatársadalom mlndan
rétege adott enymáBnak ta'.álkosót április hó 25 én,
mintegy bizonyságául annak, hogy a két esztendő óit
ujjásiervsiett egyesület Erdély össimsgyarságát van
hivatva felölelni és egységbe kovácsolni. A felszólalások mindenikéből kléraett a kisebbségi sors átérzésének öntudata a a hallatott haogok mád arra engednek
követkeatetnl, hogy komoly kisebbségi gaadasági szervezkedésünknek egyetlen keretéül csak ea aa egyesület BKolgálhat. A magyar kisebbség magvát Erdélyben a túlnyomó többséget kitevő gaadatársedalom képes! s ennélfogva minden kisebbségi megmozdulás
elsősorban arra a rétegre támaezkodhatlk, amely már
számarányánál fogva le veaetásre hivatott e földterületen. A kolozsvári gatdagvttléa pedig megmutatta,
hogy kellő vezetés és megszervezés mellett a gssdatársadalom aa ÖSBiei hoziiflliött reményeket bevallja
és valóbr.n olyan egységes, minden társedelml rétegesástől mentes alapot ad gaidaaágl megmozdulásainknak,
hogy Brra nyugodtan építhetünk. S hogy mindea az
E Q B. keretén belül történik, ujabb bizonyíték arra,
hogy egy korhadó egyesületbe ls lehet friss életerői
önteni, ha valakiben megvan a uerveiéshei szükséges
rátermettség, a köaös sora érdekében való alkotni
vágyás és — mint az egyesület elnöke megeyitejabao
ls jelelte — az elvetett mag kikelését kivárni tudó
türelem. Két esitendő alatt ai E. G. E. vezetőcége
nagyon sokat alkotott. Eredményekben gasdag munkásságról ed számot aa elmu't két évről BZÓIÓ jelenté;,
Ds az eredmény leghatásosabb Bsiszólója se as etar
ember, aki a kolozsvári gyűlésre felvonult éa Erdaly
magyar gaidatársadalmának lelkesedését, minden közöoyt levetkőző érdeklődését tolmácsolta. Befejezésül
még csak ait kérdezhetnénk meg, hogy mióri nem
lehetett mindéit huss eiitendővel ezííóit megkezdeni,
amikor még sokkal nagyobbak voltak a szervezési
lehetőségek éa a baaonló aráayn sservezkedoBsel az
elpusatuit saékely vagyonnak nehéa millióit leheteti
volna megmenteni.
Keaervea idők jönnek.

A calkl medence még mindig téli álmát aiusaza.
á terméseit az Idén még mostohábban Indul, mist
máa években. Április végén vágynák s a csiki völgyekben még fú aem zöldül, virág aem nyílik. M ndinfelé
as a nyomasztó téli csend uralg a természetben, ami
olyan fojtogatóan ráneheaedlk es év kezdete óta a lelkekre la. Nem alaptalan valami ea. A természet •
merev elaárkőaottságe caak véletlen kísérő jelensége
a lelkek nagy elaárkőiáiának. Olyan aggasstó csend
honol mindenfelé a calkl tájon, hogy sainte ijeaiió.
Behol egy kalapáciütés, sehol a mnnka rezgő Ütem?.
B mlodea tavasa keadetén, mikor a lehetőségek »
leggyengébbek. — Bsomoranak ígérkezik a nyár.

A oiehsslovák kormány nobis belysote. Cseh-

Bilovákla a sindéta-németek követelései folytán egyre
nebeiebb helyiet előtt áll. A Német Birodalom által
támogatott klaebbiégl követeiének hova tovább inkább
Tudomására hónuk a gazdaközönségnek,
holtpontra juttatják a klbontakoaáa lehetőségét A hely- hogy «Consum" Ogyositályunkba r ö v i d e s e n
zetet a miatt Londonban ls aggodalmainak látják.
megérkeznek a sajtfőzö rózüstök, ahol azok
A német középiskolák reformja. A német M-állandóul rendelkezésére fognak állani, olcsó
•éplikolák nj reformja a aapekbaa lép életbe a esae- árakon, gasdáknak.
rlnt afrancia nyelvet törlik a köteleié tantárgyak lóriból éa bolyéba aa angol nyelvet vt estik ba.
„Oaikl" Gasdaaági Ssövetkeset.

Hirdetmény.

18. ssám.
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— l<en, Igen de... — bólint fáradtan aa öreg. hatót még a mágnes-tan aem Ismer ól u e legérdeBfciuUik a hangja, köhécsel s letesal a levelet Aatán kesebb, hogy eaek a megfejthetetlen mágnenmégl
vonaások néhe olyan homlok-egyenut ellenkeaő tesBorongós nyári délután látogattam meg mintha ásítana, megvetteti feleségével aa ágyát.
Nemsokára hallja Is Kari néni, hogy a másik sio- teknél nyilvánulnak meg, hogy aa emberi elme ssálegelőször as elhunyt emberek csendes váro- bábaa aa nra lefeküdt Megrakja a tüaet s hesssasan mára ulntn örök rejtély marad. Például:
sban, a mindig mosolygós áron, derült lelkfl elnés a keaaeece lobogó fényébe. Ráncos kenelt öaaze
A végrehajtót nagyon voniák a sovány pénztárp BP testvéremet — Kassay Lajost. Uj emberkulcsolva térdel*, tovább kuporog. Még mindig vár cák, holott a sovány péaztárcákat aalate ellenállhatatvoltam még akkor Gheorgheni (Gyergyóssent- valamire.
laenl gyűrik maguk alá a kövér Mncaealádák. Hát en
— Hátha annyi óv ntán csoda történne ós Gábor- magába véve elég furcsa mágneeesség, de bogy a
miklóaon. Híveim kOsfll alig egyet-kettót ismerkövér klncaee ládák honnan aa ördögből vonják matem, látogatást még senkinél se tettem. Leg- kát megölelhetné ? Hátba végre haza jönne?
rakhoa a nem léteaó őaöket, ea egyenesen érthetetlen.
— Vajjen hol ven most, mit célnál?
első utam, legelsó látogatásom náln volt, neki
Mellén ejU jóeáges .fehér fejét s a tüs fénye Ugy kelleee, hogy aa óaök vonják magukboa a klncaea
szólo't. Ugy éiestem, hogy Onenetet kell vin- lágyan körül csókolgatva, ugy ültében elringatja a kis ládákét, de Ilyesmit még u ősök sem mernek elkövetni a ládák ellen, ehelyett erősen voniák magukhoz
nem neki abból as intésetból, ahol életét töl- öreget
De mielőtt lefeküdne még megsimogatja aa aaa- a penéaat, ha nem ls a kutya-bőrre, de a ládák tartötte, melyért életét bármely pillanatban gontalon hagyott levelet Rácsókolja égő vágyakoaáaát talmára, sőt néha a tnlajdonosok kenyerére is minél
dolkodás nélkül áldoiatul adta volna.
több Ilyen kenyér kerül aa alkalmuottak gyomrába,
e aatán a levelet aalvóre saorltva tér nyugovóra.
Akkor még osak a múltról bessélgettem
Nemsokára már ott Is jár álemuárnyon keresve annál nöldebb less a kincsek patinája, akárcsak a tuvele, de később, amikor a gondok OsOne, a Hát egy nagy vároa forgatagában. Megy egyik uccáról lajdonosok arca.
lelkipásztori küzdelmek nehés keresitje vál- másikra, Jár hásról-háara kétségbeesetten.
Ai ilyen aöld arcok, sslnte túlvilági delejeuéggel
lamra nehezedett, sokuor, igen gyakran men— Hol vagy Gáborkám?!
vonnák magukboa a meguorult családi ékuereket
Feljajduló Uáltáaa belevész a szirénák bugásába, (hiába, néha a nemesaég ia keveredik), mig u értük
tem ki e jeltelen sirhos. Lelkemet kiOnteni,
kocáik, villamosok dübörgéeébe. ügyedül van, magára kopott alamlaana megunja a rongyos aaebekbe gubbaubeszólni, erót menteni kerestem fel ót.
hagyatva a kétségboeaéaével, mert fiát nem találja, tani ói egy erósebb mágnesű sarok felé igyeksaik.
Sokat jelent nekem es a sir, sokat jelent- régen elköltözött a hatalmas paleta emeletóról.
Nem le kell leket ingadeuon, ede megy, ahol a leghetne es másoknak is s kell, hogy jelentsen.
Hoeesas kérdesósködéa utáa, teljesen kimerülve több delejesoóg, aa adó, Illetve a szedő hlvatalhoi.
Ha sokféle elfoglaltságom idót enged, már leroskad annak a düledeaő bánnék a küszöbére, amelyiHát u e mágneeusógl tragédia blaony elég uerégóta megírtam volna e sorokat, miket most ket megneveltek. Dobog • arivo, valami nagyon fáj. moru, lássuk inkább egy mágnesességl komédiát:
Krőt von ós bekopogtat Kopogtat, egyre mind erőSötét uccákbaa a vlUaayfák néha annyira odaAlbert István oikke sürgetett ki tollamból.
voniák H emberek fejét, hogy egyuerre fényesség
E i a sir is, mint annyi sok értékünk vádFelrlad álmából s hallja, hogy valaki kopogott a len körülötte. Ugyanonen uccákban a a ár sslnte kllónk most, pedig dicaóségünk, büsskeségttnk halkan kéri, hogy nyltson ajtót. Fölkel, odatámolyog vonaa aa emberek lábából a cipót (aem csoda htssón
sarkon állnak). De megvallom, hogy énért ugy mondván
lehetne. Hálátlansággal, kegyelet hiánnyal vá- aa ajtóhoa, félrebnsaa a reteeat
Egy láppadt, beesett arcúfiatal emberre vetődik kössönetet érdemel a város. Csodálatos? Mindjárt megdolja tanítványait, barátait s mindazokat, akik
fénye. As meg hörögve betámolyog.
magyarázom.
ismerték, éresték as ő lelki-szellemi nagyságát a lámpa
— A képeimet... Mentsétek meg a képeimet I —
Ilyenkor, tavau faló a Bslvek hatalmas erővel
és mint tanítványai kaptak is belóle.
kétségbeesett kiálltán hagyja el ajkalt s aatan leroskad voniák egymást, lót jó néhánynak a nagy vonaalomEz a jeltelen sir diosóségünk lehetne. a snoha padlójára.
ban egyenesen megdagad a silve. Ai ilyen dagadt
Balveket a legjobban vonsa a sötét uccu, már pedig
— Gáborkám... Istenem afiam I
Hissen aki égési ember, meleguivü, atyai
Bsaat két fehér fej hajlik a lámpa mellett a ki- akinek a ülve dagadt, annak mig sem eralk, hogy a
jóságú tanár, sngánóan tisstalelkO, igasi pap
teritett
fin fölé éa reeskető kelekkel törlik a azája feje ls megdagad. Ami pedig a cipőket illeti u igazvolt, annak élethivatása a sírnál meg nem
ság aa, hegy csak ekkor maradnak a sárba, ha valaki
végéa
aaivárgó
halvány piros csíkot...
szakadhat. Ast elfeledni ilyen hamar nem lehet,
ól a kéményekből laaaaa ssáll a füst: As áldo- nagyon siet, aki pedig u Ilyen uccákban ii sietni
nem szabad.
mer u caakla saaklthatott a aaerelmével. Aa Ilyen
satok füatje.
ember egéu nyugodtan ott hagyhatja a cipójót, mert
Akik ismerték öt, asoknak nem kell mamég a nóta la aat mondja: .hegybe engem nem uegyarázni : ki volt ö. Akik nem ismerték, ások
S Z Í N H Á Z .
retaa,
mealtláb la elmehetu".
meg sem értenék a mai világ ideges, kapkodó
A aap-nap utáa nép sikerrel raerepló Havosay
Kedvű
llyea éa ebben hasonló mághangulatában as ö nemes, keményen kijegece- Miklós ól ulntársnlata, a sok más újdonságokból össze- neieuógekról hallgatóim
könyvet lehetne Írni, de elhatároltam,
sedett, klasszikus alakját, fenkOlt lelkivilágát. álliltott müseráa szerepelt Nyiró, ssenaádóa prózai bogy addig nem folytatom, amig a világ ösuu IrányB síülc keret kösOtt ismertetni öt, lehe- darabja, a Jeana faragé emöer is, amit városunk kii tűje! nem a vámunk felé fognak mutatni, pedig megis, dicséretet érdemlő módon adott eló es a tehetnék, mert ésaakaak Itt la elé; éaaak van, ami
tetlen. Itt osak egyetlen kérdést akarok fel- Ezinpndán
kitűnő együttes.
pedig a Barkókat illeti, hát nálunk elég a Barkára van
tenni ; volt tanitvânyaihos, barátaihoz, tisstelóiMit Írhat aa ember Nyíró csen islnjátókáról, bihez, szállnak e siavak: Szabad-e feledésbe lién szürke ói kopott minden sió, hs ahhos aa ériéi- állítva minden.
Hölgyeim ói Uraim a mai műsorunk véget ért,
merülni Kassay Lajos emlékének? Ssabade hei hasonlítjuk, ami aa Igasi köitóuet nnópsógeln át a viszonthallásra
I
T. I.
tör
fel
I
melyben
a
játék
szereplői
caodálatea
monjeltelenül hagyni ast a sirdombooskát, mely
dataikkal
ai
Író
hitét,
vallását
•
kristály
tluta
órióseit
alatt pihen földi maradványa? Nem volna kö- hirdetik.
Gazdasági élet Gheorgheni-ban.
telességünk megőrizni az ó példátadó egyéniAa
laton
igája
ól
aa
Ua
Bancae
Írója,
a
hitet
és
ségét? Maradhat-e jeltelen egy olyan jóságos bölcsességet ebben a darabjában élöeaóval hirdeti ne1896 évi márclua hó 28-áu alakult Gyergyószenttanárnak, hivatását igasán betöltő papnak künk, mely a szegény, egysaerü emberek minden napi miklÓBon a Gudaságl Egyesület, melynek működési
a sirja?
élete. Akik delgoanak, aaeretnek ós többet saenvednek, köre kiterjedt aa egéss környékre.
Élelrehlvója eme 42 évu múlttal rendelkező
Nem kell hatalmas maosoleum — osak de övók aa élet ói ha hitük la van, örök a békesség. egyesületnek aa akkori gyergyószeotmiklósl róm. kath.
Pedig a .nagy éa gjőnjrtrú világból aaoyi fósiperes Ferencit Károly s titkára Puskás Jenő.
egy jel, valami, ami hirdesse, hogy él bennünk
e i óvék, ahová a köaajoioppjük
iebuii*...
MigsaaUtái nélkül működött esen egyesület s
a hála, hogy megbecsüljük asokat, akik annyi aem
ói olyan saegények, hogy csak Istenre telik nekik.
működik ma Is, csak belső siervuatében annyi váltoszeretettel, féltő gonddal formálták a lelkünket.
A magával la meghasonlott Jéaua faragó ember aáa törtónt, hogy működési köre, Gyergyósientmlklésra
£ Biremléket asoknak kell össiehoiniok, eaek köaött találja meg a békeeeéget, aa élet Urat, terjed kl B aa ,B. G. B * alapuabályal alapján kapkikért Ó élt, kiknek lelkében ö ma is a régi Krlsitut, aki mintha láthatatlanul la tövlskeronás fej- csolódik bali aa oraaág gazdasági vérkeringésébe.
jel jár köiöttük a Hargita alatt
Nagynevű elődöknek méltó ntédai voltak a legszeretetben él.
A második feltonáiban éri el sainte megdöbbentő utóbbi veaetők. Midaras Ágoston elnök, Madaras BaAki ugy érni, hogy e kegyeletes megnyilén, Biró Lsjoa alelnökök és Oláh Béla titkár, kiknek
latkozás kötelessége, az, adományát ne vonja nagynerünógónek csúcspontját a dráma. De még a fáradhatatlan,
ügybuagalmu ténykedése a tavau folyahumor
derűje
Is
bevilágítja
eat
a
tragikus
képet,
ami
el egy síremlék felállításától.
végig klaérl a darabot, sselid ée kedvei csillogással, mán Ciuj (Koloasváron) u l L O . I L rendelésében tartott nagy kiállításon ai egyesületet arany éremmel
Az adakozók áldosatkésssége mutatja meg, hiuen saékslyek a dráma szereplői...
hogy a másokért hosott áldosatos életból mi
Később a Jéiui faragó ember la megbékül Isten- való khüatetéshes juttatta.
Müködéeót több irányba kibóvltotte B a gaadanel ói önmagával Nem farag többé szomorú ói zzörmarad meg as utódok lelkében?
társada'om uou róuót Is, akik eleddig passzív maganyü Jázuz arcot, de uépet, békéiét él vlgaastalót
Istenért és a lelkekért, ifjúságért Önmagát
tértéittanúsítottaku egyeeűlet működésével sacmben
a ssluéuek mind aa lgaai feladat áhítatával tol- aktivitásra
késatette a magába kapcsolta.
áldozó élet után Kassay Lajos sirja maradhat-e mácsolták
Nyíró mondatait A köaönaég forrón, lelkejeltelen?
B
nagymultn
egyesület áprilia 25-én na Ipartessen ünnepelte kiváló aalnéaaelnket, hegy után megtület helylaégóben óriási érdeklődés mellett tartotta
László Ignác, fóesperes-plebános. hatódva lélekben gaadagabban távouók arról a bea- rendű
tavául köagyülóaét. hol a titkári beuámolóból
sósógesen uóp, meleg utóról.
Csiby Lajoz.
bontakozott kl az u egyleti fellradűlói, mely minden
öniudatoe gaadát fel kell ráuon hétköznapi elernyedtGáborka haza jön...
lógóból i bekapcsolódásra Berkentsea.
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Irta: Baüay Margit.
Bauémolók után tlutajltán volt, mivel a három
Hölgyeim és Uraim, müsornnk követkeaő máma
Csillagos téli este volt Bopogott a hó, pattogtak .DB MAGNBTICISQUB CORPOMBUS" clmü fel- óvu megblzatáa lejárt a elnöklő Madarai Agenton,
Kádár Károly Idősebb gaadatáranak adta át na elnöki
» caupaaa faágak. A kémények füstje egyenes vonalbanolvuás.
"állott aa ég felé, mintha áldoaatl tűsekből aaállana.
Remélem, hogy a cim ntán Ítélve már s leg- siókét, mig u meg nem történik.
.
Bennt két fehér ha] hajUk a lámpa mellett egy rosuabbakra ls elkóuültek sót jó néhányan egyenuen
15 perces üléel felfüggeutée ntán korelaök fel'«vél fölé, mslyet ressketó keaakkel sietnek kibontani. Vllliam Gllbert fóldmágneiségl tanának magyaráaatát olvuia a köagyüléa egyhangú megnyilvánulását:
Simogató, babusgató sseretettel terítették kl a két örag gondolják felolvuázom tárgyául. Ba a blaalmatlanaág
Blnök: Baláaa Sándor ig.-tanltó. Alelnökök: Baáu
'"borfiuk levelét Pálfy bácsi, amint olvasni kendi, mindenesetre nem uóp Önöktől. Nam vagyok az as István ói Biró Vencael birtokosok. Titkár: Oláh Béla
•íyiser caak megcsillan valami a pápasaem alatt s ember, aki képű volna a közönzógat Ilyesmikkel ls tanító. Jegyző: Bajna József kösblrtokouágl jegyaő.
nsgresiket, elmélyül a hangja. A felesége ellenben kínosul, mikor amngy is elég gondot ad a tavaui Pénatárnok: Korcsé Sándor rokkant Könyvtárnok: K.
aem lát. nem hall a nagy anyai szeretettől a mindjárt ruhák besaeraéu (él a titokban tartolt réuletek ren- Madaraa Árpád köiblrtokuságl alelnök. Bsertámok:
örömkönnyek fátyolozzák be réveteg öreg uemelt a daséae).
Bande Mihály guda. Ügyéu: Dr. Ferencay Baláaa
boldogságtól.
Ilyesmikről uó sincs, mert nagyon unalmai volna, ügyvéd. Szakértő: Maurer Dánlel ny. városgazda.
Pattog a tüs, mog-meglobban a lámpa lángja s hanem a Gllbert históriából annyi lgu, hogy tényleg
A köagyüléa a tiaattkar mellé tlaesenklnt (6 tiaea)
fillobog llaH néniben b aa anyai reménykedőn tűse. mágnuesnégról van uó, még pedig a társadalmi mág- 6 6 váluitmánji tagot delegált • aktuális Indítványok
Ugy-e apjnV, Gáborka sokat keres, vesslk a nőiességről. Bs mlndeneutre elég csodálatraméltó tótele után, a közgyűlés a legnagyobb rudben s feL.
•épalt ? Gazdag Iau. ö leu a nnókelynóg öröme, blu- dolog, de létuik. Városunkban különböió testek ol/ia elmenetten saétoealott a mlfigyelők Itten áldását
hatalmai vouást gyakorolnak sgymásri, amlhu fogrjük an uj venetők munkásságul t
(n. r.)
Hogy fogják majd ttnnepelsll

Maradhat-e j e l t e l e n ?
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Az év legszebb hónapját a májust a keresztény világ
a legjobb édesanyának Márianak szenteli. S a buzgó lelkek
milliói ilyenkor virágl'úzérekkel kedveskednek a legszendébb
Szűznek az Istenauyiuak. A rügyfakasztó tavasz s a virágbaboruló május minden ékessége ott pompázik a patyolatoa
lehér Mária oltárokon. A virág lisz s a külső pompa amellyel
a keresztény világ adózik az Istenanyának beazédea kifejezője annak a megszámlálhatatlan erényvirágnak és erényiüzérnek, amely a Maria tisztelet nyomán fakad a lelkek
millióiban. Mert a Mária kultusz nem külsőség, hanem beleő
élet és valóság. A virágok s a külső tisztelet oaak halvány
és elenyésző kicsiny megnyilatkozása a lelkek mélyén élő
mélységes hódolatnak és végtelenbe nyúló érzelmeknek. A
vallásos lélek érzelmei mélységesek s azt megmérni nem
lehet. A tenger mélységéi s a legnagyobb hegyek magasságát meg lehet mérni, a belső érzelmek magasság skálájának
határa a végtelen. Ezért van hogy, aki mindazt el tutija
mondani, amit érez, az nem érez semmit. Ha egyszer megnyilvánulhatua méltóképpen az ember hódolata és tisztelete
az Istenanya iránt fönséges eddig nem tapasztalt fény éa
virágpompa ékesítené löl a siralomvölgyét. Egyszerre s talán
örökre megváltozna a told színe.
Csodálstos az a tény, hogy az emberek mennyire érzik,
hogy Mária mindenkinek Édesanyja. A kétezer esztendős
egyháznak hite és meggyőződése beszél emellett, A vértanuk, a ezüzek, a bitvallók a a szentek megszámlálhatatlan
milliói tesznek tanúbizonyságot erről. Vagy ha a kételkedő
embernek még ez sem elég, akkor nézzen körül a májusi
Mária oltárok előtt térdeplő ember milliókon a egyszerre
minden kételye szétoazlik. Mert ott térdepel katholikus testvérei mellett a máshitü és könyörög Máriához közbenjárásért.
S hányan nyernek meghallgattatás^ Szent Bernát szerint
soha nem hallotta aenki, hogy onnan valaki meghallgatás
nélkül távozott volna. S ez a téuy ad mindenkinek bizalmat.
S miiyen boldogító tudat az, hogy van egy jóaágoa asszony
ott fenn az égben, aki az egek Királynéja és ő mindenkinek
édesanyja.
Édesanyja ő jóknak, a tisztáknak, akinek lelke tiszta,
mint a harmatcsep. S Édesanyja ő azoknak is, akik az életben megbotlottak e bűnt bűnre halmoztak. Akiknek lelkére
rárakódott az éietpora, de moat jók és tiszták akarnak lenni
ismét. Sőt a segélyreszorulóknak, az elesetteknek, a betegeknek, az üldözötteknek igazi Edeaanyja ö. Nem is tudnám
elképzelni, hogy ő a legszentebb és legmakulátlanabb az
asszonyok között, le tud hajolni a szegény bűnösökhöz, ha
nem látnék hasonló példát a löldi anyák között.
Ezelőtt néhány évvel a Kegátban történt. Miaszió volt
az egyik faluban, A misszió már javában tartott, amikor a
plébánia előtt megállott egy szekér. A hosszú úttól kifáradtak a kocsis és a lovak. Látszott, hogy jól esett a pihenés.
Az ember a missziós papot hivta beteghez. A pap gyorsan
kéazült. S ismét indultak a hosszú útra. Fél napi ut után
elértek a beteghez. A hegyek között a végtelennek látszó
erdő között egy kis tisztás volt. A festői szépségű helyen
egy faház állott. Utt várta a beteg az utolsó vigaeztalást.
A pap bement a szobába. Látta, hogy a beteg utolsó óráit
éli. Nyomban meggyóutatta a beteget s megáldoztatta. A
szentkenet szentségében is részesítette. Egy kis ideig még
imádkozott s aztáu lávozui készült. A beteg utolsó perceit
élte. Hálás tekintettel búcsúzott a Krisztus papjától, aki a
legnagyobb jóban részesítette. Felesége kikísérte B hálálkodott a láradságért. Amint az asszony sírt és jajveszékelt, a
pap próbálta vigasztalni. Látta, hugy karján egy kis púpos
gyermek ült a azt mondotta a pap, hogy milyen jó volna
ha az Isten a kenyérkereső apa "helyett ezt a szerencsétlen
kis púpos gyermeket venné el. Az aaBzony ekkor érdekesen
kezdett beszélni. Tisztelendő atyám! Hét gyermekem van.
Hat ép és egészséges. Ez a hetedik szerencsétlen. Eu ugy
szeretem az uramat, ahogy csak egy asszony tudja szeretni
az urát. A gyermekeimet is végtelenül szeretem. Hiszen
mindeniknek anyja vagyok. De tisztelendő atyám, valahogy
ugy érzem, hogy ezt a gyermeket mindenkinél jobban szeretem. Ezt az Isten nekem vezekléBűl adta. Fáj elválni az
uramtól, hiszen sohasem bántott meg. A többi gyermekeimtől ie nehéz volna az elválás, de ezért a szerencsétlen kis
púposért ugy érzem meghalnék, ha el kellene tőle válnom.
Ezt az Isten nekem vezeklésül adta. A többi gyermekeim
mind boldogulnak az életben, erről a nyomorék gyermekről
nekem kell gondoskodjak. S ha oselédsorba jutok, akkor sem
hagyom el. Isten után mindenkinél ezt szeretem a legjobban.
Micsoda öntudstos szavak egy csángó asszony ajkáról.
A királyok Il.-ik könyvének, 21-ik fejezetében megdöbbentő esemény van leirva. Saul a zsidók királya egy
ízben igen sulyoBan megbüntette a gabaonitákat. Azok eltogták Saul kit fiát és 5 unokáját az egyik hegyen telállitott
7 bitólára szögezték s ami abban az időben a legnagyobb
büntetés volt, nem is engedték eltemetni őket. S most jön
a vérfagyasztó jelenet. Megjelenik Saul felesége Resfa s
őrnek odaáll a hét bitófa alá. Leazáll az éjjel a a megtört
lelkű auya, mint valami fehér ruhás kisértet kóborol a hét
akasztófa között. Bőgnek a hiénák, éhes sakállak várják a
hullákat s asszony tüzet rak a eötét éjszakában, sikoltozni
kezd, hogy elzavarja a vadállatokat. Felvirad a nappal éhes
rablómadarak rajzanak a halottak lölött a az asszony napestig kövekkel dobálja heaaegteti őket. Ea igy áll napokat,
heteket őrségben a hét tiu holtteste mellett. Hat hónapig.
S akkor végre a gabaoniták is engedtek. Akiknek
boaazu érzetét le nem tudta hűteni a hét fiu halála, azok
ia meghajoltak az anyai szeretetnek e páratlan hősiessége
előtt. Levették a nap által ÖBszeaaazott holtteateket a megeugedték, hogy eltemesse őket.
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KÜLÖNFÉLÉK.
— Majna 16-én lép eletbe a közhivatalok
ban a nyárt munkarond. A bei Ugy mi ois?. teriun road ilatére m^jua hé 15 tői lép életbe a közhivatalokban
a nyári munkarend.
— A oalkmegyel korosmároaok nyelvviiagaja. A clucvártnígyel pjrz Igyljjszfatósághaz nnger
kezett a korcsmárojok köto.eíő nye^vvizigájára vonat
kozl rendelei. Eszerint a ciikvármsgyei korcsmárosok es
italmérési engedélyek tulajdonosai kötelesek május 2 tői
május 30-álg vizsgára állani. A vizsgák Idejét éa helyét
közölni fogják az érdekeitekkel. A vizsga tárgya:
olvasás és Írás román nyelven.
— Haaaaaágok. Orbán Bum a női dlvatazalonlulajdonoa és Pjuer Ölön folyé évi áprlils hó 16-áu
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egy épületes beltelek
mely ai: 4 szoba, konyha, kamara
és fürdőszobából, gazdasági épilietak és ogy kertből. — Ugyan-

ott egy téglaprés ÍB eladó.
Értekezni: P o t o t z k y Kristófnál.
Hirdetmény.

A Csiklüsnádi Gyógyfürdő Birtokosai Szoveike
házasságot kötöttek BraBOV ban.
— Biláziy Lajos b érautó íulajdoaos Mercursa- zete felhívja mindazokat, akik 1938 évi szezonban útCíuc (Cdkszoradi) fo yó évi április hó 80 áo tartotta jainak helyiségeiben valamely ipar vagy kereskedelmi
jogot kívánnak gyakorolni, hogy ajánlataikat legkésuby
esküvőjét Texe Arankává Teius (TOvisan).
— ORVOSI ŰIR. Dr. Fejér Emánuel fogorvosfolyó évi május hó 15-ig a fürdőigazgatósághoz nyuji.
sák be. Ugyanazon határidő alall kötelesek bejelenteni
fogászati rendeléseit Merourea-Ciuo (Csíkszeredán)
Bulevardul Regele Ferdinánd 20 szám alatt, ai az Igazgatóságnak szándékukat mindazok, akik muii
emeleten megkezdette. Rendel délelőtt 9—l-ig és évi jogaikat fenntartani kívánják. L'gy az ajánlatokhoz,
délután 4—7-ig.
4-4 mint a bejelentésekhez a felajánlott összegek 10 • 0-ka
— Kisiparosok éa kiskereskedők könyve- csatolandó.
Részletesebb tájékoztatással a íürdöigazgató>á«
lési taxii. Hivatalos helyről ssármaBÓ értesülés szerint a pontos könyvvezetés kötelessége alól való msn- szolgál.
Megjegyeztetik, hogy az alapszabályok előírásaitesliléaért a könyvek basaeraéaénsk kitelizstlBáge és
a kitsaás lejaa taxa beflieiése mellett míg 100 lejt tól semmiféle eltérés nem lesz eltűrve s az engedély nélkül megnyitott üzlethelyiségek birói uton lesztartósnak b^flastni a repülőalapra ls.
— Uj plébános Tardan. A néhai Bitár Q tá- nek bezárva.
Băile-Tuşnad, 1936 április 28.
pár róm. kath. plébános megrendítő halálával elárvult
iurdal róm. kath. Egyházközség éB plébánia közelebbFürdőigazgatósá»

ről uj vezetőt, uj lelkipásatort nyer. Aa erdélyi róm.
kath. püspök turdal plébánossá S.poa Sándor Laaarea
(ssárhegyl) plébánost neveste ki, aki május hó 8-án
(íasirnap) fog a turdai Ejyházközlégbe beköszönteni
es a főtéri róm. katb. templomban akkor fogj t e só
miséjét éa szentbeazédét megtartani.
1 kocsi lószekér (egy ló után, kőrisfából)
— A Betegsegélyzö Fenstár lapunk utján
1 kocsi bám
közli a tagokk'l, a munkaadóikéi és muikásokkal az
2 a lés
alábbi tudnivalókat: 1. Eddig a nagy vallaiatik a be1 erdőlő szekér (használt)
tegs. bélyegek helyett tiketteket ragasztottak a pénz1 járom
tári tagok könyvelbs. Most április 1 en esek a tikettek
40—50mizsajó minőségű, szarvasmarhámegszűntek és a központi P *n«tár randolate szerint ha
nak való széna és sarjú
a nagy vállalat alkalmaaoitja beteg ltBi, akkor a válCSISZER KÁROLY-nál
lalat a tagkönyvecske rovatalt Baját bélyegző lenyomaM.-Ciue, Gyakorló-tér 3.
tával megfelelóleg kitölti a ugyanakkor a tagnak egy
1—a
igazolványt la ad (Adeverinţa Midel 7.), mellyel a tag
a Pjtz;árnál jelentkezik. Vigyázni keil az Igazolvány
pontos kiiöltdfcére, mert a szabálytalansag büntetést Biile-Jigodin (Zsögöd-fürdőa) minden
von maga után. igazolvány nyomtatványt a Péoz ár
nap meleg kádfürdő áll a m. t. közöndíjtalanul ad. 2. A régi beiotaegéljzd belyeg-ket a
ség rendelkezésére.
Pdtziár május 3l-lg cserék be ujakkal a a vonatkozj
2-2
utasításokat megadja. 3. A hátralékos bírság ter.oz»soknak 90% o* engedményes r^nd z iaére végső határ- Vaskalyhat kisebb méretűt megvetolro keresek
idő májú* 1. Fdlhlvju< erre az órdikiltik figyelmét.
Ciin a kiadóhivatalban.
2-2
— U] adöt rónak ki a nyugdíjasokra is.

Eladó jutányos áron:

Be kell nyújtani a nyugd'jkőnyveket.

Iimeretes,

nogy április e sej ível fele nslték a fljetésokre kirjtt
Ogy a helybeli, mint a vidéki
adó kuicsát. Ez az latéztedis a nyugdíjasokat ÍB érinti
höigykösőnaég tudomásara
s a pjez igyijiazgaiösijon ravidwon mígaozdik ez uj hoiom, hogy a m«i naptol keadvo a világhírű, e kor legadikiveiest. Emilt okáért a nyugdíjügyi Ügyosztály tökéletesebb PRIMA VELLA daÖSSUbLiUOSITO
állok a nagyérdemű kózönaeg renielkeseaórs. —
felhívja a nyugdijasokat, hogy mijus 3 an reggel 8—13 géppel
Príma Ve'.la örökhutiámoalto gáp a legtökeletesebb, a
es dslután 4—7 óra kiaött nyújtsál be könyveisot. Alegmegbiahatob'i.
— A nöi fodrászatba vago mindennemű
A májusi Bselvenytkit nem kell kitölteni, mert est a munkát garanoiával vallalok. J C Vsa ós vls ondolálaa.
pénsttgyigaagaUhág végei el. Felhívja as Ugyosstály a hajfestés bármely árnyalatban, maniousr. "3H A nagyHlye met a Könyveknek a porcepciáu való láttamoz a- érdemű hölgy közönség salves pártfogását k e r l :
iásara i*, mert csak a folyó évnegytdi adó befitetesóCoafora „Vlo'orla". a román gimnáziummal ssemben. —7
a k Igasolása esetén flietl kl az Illetményeket.
— Aa Idâaeseket a posta fogja kézbesíteni.
Az lgasságUg>miaUz;er;um éa a psstavezérlgaagatóság
kőzött megállapodás jött létre, melynek ertelmében a Egy kicsi (Póni) jóindulata ló eladó.
olróságl ldézssíket tz :otul a posta Inz'iesltl. Most dolIfj. Papp Karoly, M.-Oiuo.
3 3
goznak »z erre vonatkozó szabályzat megalkotásán.
— Azok a kisiparosok, akik megrendelésre dolgoznak nem Kötelesek Bem reglsz ,eri vezetni,
sjm a 200 lel taxái nem kötelesek befizetni.
— A kalturliga msgvaaarolja Bitai Árpad
könyvtarat. A Jirga professzor vezetese alatt álló K
tla naponként nj formák oloaé
romáo kulturllga kezponti vezetőiébe 50 ezer lej'ri j ţ
árban,
m-gvásárolta a nem regen elhunyt Bital Árpád könyvX
tárat. A könyvtár mágváaárlásftban ,a liga vezetőségét M VBNCZBL TANÁRNÉNÁL X
ez a v. z ralv vezette, hogy Buai Árpádnak a román M
Ugyanott kéaaftlaok mlnden- X
oep iránt tanualtott nagy falu rokonszenvét Ily módon fKaomfi női kalapok eiaőrondtt X
meghaiáija B az nagy román barát, rónán luliurlermé- H l
anyag honaáadásával. Kalapek
kekcen gazdag könyvtárat aa utókor tz imára teljes
M
Italakltáaa a legrövidebb Idő alatt.
egéaaebsn megmentee.
— Halálosan. Nadler Benjamin magái zi folyó K Mercurea Oluc, I. 0. Bratianu (Olmnáainjzi)-nooa 111. aa., a Börháa köaelébea.
aó 25 én reggel, 75 éves korában hirtelen maghalt J
Gaeorghenl (G/ergyószentmlklóeo*) akit a zsidó valláB
fZ irint, 26-án ea;e már el ia temetlek. A közszeretetben éB megbecaüléaten átló öreg ur halála nemcsak Egy majdnem teljesen uj Singer varrógép é» küX
hozsátar.ozólt, de a város egész zsidó-társadalmát ls
lönféle bútorok és hiány nélküli mUj Idők'X é>
mély gyászba borította, aki jósággal, iziretettel éa aok
„Képes Krónika" évfolyamok eladók.
megérteaeel állott hltközBége aaolgálatában. A asegények
ea segítségre azoru.óknak valóságos gyámolltója volt.
Most húsvéti ünnepek alkalmával több mint 10000 lejt E L A D Ó UJ HÁZ, mely áll 2 szoba, koayha, kamra
osztott Bsét szegényei között. Az elhuoyt nagy Talmud és saaras pincéből. As udvaron kitűnő lvóvlzzsl. —
tudós volt s hojssn Ideig tagja, a blajl „H jvra"-nak, Felvilágosítást ad Oyönöa Gyula, M. Cmc.
abol maradandó munkájáért most szeretettel és hálává!
mondják a „Kedéa't Öavegyén kívül gyermekei Brnster
„OBIKI LAPOK"
Ha ilyen a löldi anyának a szeretete, akkor milyen a
Qisáné Alba hlla, Krauss J nőné Buityaháaa, valamint
Politikai, kősgasdaaágl és aséplrodalml hetilap
mi mennyei Anyánk szeretete <
'
Vágó Aodoroe és Puchs J.ztef Qheorgheni lakósok,
S l O B I i t t i f l au.
Enől beazél az a aok meghallgattatás, amit az 0 S. - f T i "f 1 !®* 5 * rokonsága gyászolják. - A sírnál agesa évre
Lel 1GU Félévre . . .
. 80. közbenjárására nyerünk a jó Istentől. Erről beasél a kétezer vreiua helyi főrabbi mondott könnyekig meghaté ssép Negyedévre . .
40,KUfOldre egy é v r e . 864,eaztendőa Mária knltuaz, a megszámlálhatatlan virágfüzér búcsúztatót. Ml pedig, akltc személyesen ismertük as Példányoukéntl ára 3 Lel.
Mejialaatk ml a dac vaaaiaar
buxgó lelkekből fakadó arényvirágokból kötött tüzér amelyet elhunytat, mind» jó éa Baép tulajdonságaival együtt.
Hirdetési dijak a Isgoleaóbhaa aaialMataak.
moat a legazebb hónapokban teáz a hálás emberiség lábai Ut tzin a helyen Is ősslnte részvétünket tolmácsoljak
Haalratok aem a d a t u k visaaa.
zsámolyához.
P.Gabor Anaazcaz. a gyatzolé családnak.
Nyílttéri kOslaméayek dija aoieaklat Lel 25.—
Kiadóhivatal i Moroum-Oluo, Strada l O. Bratianu M
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