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Serban kisebbségi miniszter 
csikmegyei látogatása. 

Serban kisebbségi miniszter 1933 augusz-
tus hó 11-én Csíkszeredába érkezett. A kisebb-
ségi miniszter, amint ismeretes Szegeden szüle-
tett. Az édesapja szegedi törvényszéki elnök 
volt. Magyar iskolákat járt a fia,  Románia mai 
kisebbségi minisztere. Tehát ismeri a magyar 
szót, a magyar lelket. Működési területén adva 
van a legfőbb  kellék. Ismerete annak a nép-
nek, amelyet ugy kell beleszőni az uj állam 
jogi helyzetébe, hogy megmaradjon egyénisége, 
munkakedve és az uj hazája iránti ragaszko-
dása. 

Serban miniszter kétségtelenül jóindulatu 
embernek látszik. — Tagadhatatlanul megvan 
benne a látás, az igazságnak a szeretete. Igyek-
szik is talán tárcája hatáskörében a kisebbségi 
Ügyeknek lelkiismeretes szószólója lenni. Da-
hát sok idő telik abba, amig ennek az ország 
nak közvéleménye megérti, hogy a kisebbsé-
gek szabadságának, teljes egyenjogúságának 
biztosítása az ország érdeke. 

Serban miniszter csikmegyei látogatását 
felhasználva  nem esett szó az általánoa kisebb-
ségi politikáról. Ehelyett azonban teljes rész-
letességgel elébetáratott ennek a nyomorult 
vármegyének minden sérelme. Felhivatott a 
figyelme  mindazon bajokra, amelyek általánoB 
válságon tul, még mindig különleges módon 
nehezednek e vármegyére. 

A miniszter előtt megjelent Dr. Pál Gábor 
képviselő, aki összefogó  képet adott a vár-
megye minden természetű kérdéséről. A minisz-
ter meglátogatta Bálint Lajos prépostot, aki 
visszaadta neki a látogatást éa akivel a minisz-
ter Bzintén igen Bzivélyesen elbeszélgetett. — 
Fogadta a helyi ujságtudósitókat, akik szintén 
több közérdekű dologra hivták fel  a figyelmét. 

Az árvízkárosultak. 
Dr. Pál Gábor elsősorban ismertette a vár-

megye gazdaközönsége által szenvedett árviz 
károkat. Az Olt, a Maros és a hegyi patakjaink 
különösen a szénatermést tették tönkre. Ezek 
H kaszálók adózáBi szempontból első osztályba 
vannak minősítve. Kérte, hogy a pénzügymi-
niszternél adóelengedés iránt előterjesztést te 
gyen. Az adótörvények lehetőséget nyújtanak, 
hogy azok akiket elemi CBapások érnek, adó-
elengedésben részesüljenek. 

A közbirtokossági adóztatások 
körüli anomáliák éB igazságtalanságok részle-
tesen ismertettek. — A miniszter megígérte, 
hogy a pénzügyminiszter előtt feltárja  a köz-
birtokosságok helyzetét B a Bérelmekre sürgős 
orvoslást kér. 

A pálinkafőzések 
megdöbbentő adatai is feltárattak.  A tiltott 
pálinkafőzés  miatt óriási büntetések vannak a 
vármegye népére kiróva. Nem ritka a 16, 20 
ezer lejes büntetés Bem. A családok százai 
mennek tönkre. Miután ezen büntetések nin-
csenek arányban a mai megdrágult pénzzel, 
talán sikerülni fog  a miniszternek a büntetés 
pénzek összegének mérséklésére megoldást 
találni. 

A oslki utakat 
a miniszter ÍB látta. Meggyőződött, hogy a vi-
lág legrosszabb utjai itt vannak. Amig aa állam 
rengeteg adót szed be, addig Bemmit nem jut-
tat a csiki utak jókarban tartására. 

A kormány gondoskodott, hogy Máramaroa 
és más inaéges vármegyék részére rendkívüli 
hiteleket szavazzon meg az utak javítására, 
amellyel kapcsolatosan munkaalkalomhoz jut a 
lakóiBág la. Csikmegye i> Ínsége* terület, mert 

nagyobb nyomorúságban élő nép alig van az 
országban. — Kérte a minisztert, hogy illeté-
kes helyen az utak javítása iránt interveniáljon. 

Rokkant ügy. 
A miniszter tudomást szerezhetett Csikban, 

arról a bűnös mulasztásról, ahogyan a háború 
erdélyi és különösen C3ikmegyei hadirokkant-
jait, özvegyeit kezelik. Csekély nyugdijaikat is 
a legrendetlenebbűl folyósítják.  Arról pedig 
nem is beszélünk, hogy a rokkantak egysége-
sített törvényét nem akarják végrehajtani. 

Arvapénztári tartozások. 
Legnagyobb igazságtalanság éri azon adó-

sokat, akik árvapénzeket vettek kölcsön. A 
kamata ennek a pénznek ma is 16—18 száza-
lék. Nem vonatkozik azokra sem konverzió, 
sem moratórium. Egy esedékesség elmulasztása 
maga után vonja az egész kölcsön visszafize-
tését. A vármegyében rendkívül sokakat érint 
ez a kérdés, amelynek rendezettlensége követ-
keztében exisztenciák semmisülnek meg. — 
Valamit tenni kell ezen adósok érdekében ÍB, 
«melyet a miniszter jóakaratúan vállalt is. 

A közbirtokossági adminisztráció 
jó irányba terelése érdekében, a miniszter 
ígérte, hogy közbelép a földmivelésügyi  minisz-
ternél éB kérni fogja,  hogy a székely képvise-
lők bevonásával a parlament megnyitásakor 
rendezze ezen kérdést. 

A Magánjavak 
ügyében rámutatott Pál Gábor Brra a késede-
lemre, amely a vagyon visszaadása körül fenn-
forog,  a népszövetségi döntés ellenére) is. Ki-
tért azon veszteségekre, amelyet a vagyon 
szenved emiatt. — Kérte, hogy a kérdés vég-
leges rendezése előtt, hal'gaBsák meg a jogos 
tulajdonosok véleményét. 

A magánjavak tulajdonát képező iskola 
megnyitásával kapcsolatosan ismételten felhi-
vatott Serban miniszter figyelme  is arra, mi-
szerint nem kivánatoB, hogy ezen iskola ve-
gyes legyen. 

Csikmegye felosztása. 
A vármegye lakósságát hónapok óta az 

az aggasztó hir járja be, hogy a kormány 
egyenes szándéka Csikmegye felosztása.  — 
Serban kijelentette, hogy erről nincsen szó. 
Terv a kisebb megyék beolvasztása. De Csík-
ról szó nem esett, ö maga is felhívta  azonban 
figyelmet  arra, hogy a kisebb vármegyék össze-
vonása ügyének rendezésekor a csiki képvi-
selőknek ébereknek kell lenniök. 

A csiki pénzúgyigazgatóság és 
munkáspénztár központjainak 

elhelyezése 
szintén katasztrófális  csapást jelent Csikme-
gyére, amire a miniszternek nyomatékosan fel-
hívták a figyelmét. 

Ml történik a teoucsi 
24-es ezredben-

A miniszter közbelépése kéretett annak 
megvizsgálására, hogy a tecuci 24-es ezredben 
a bevonult katonákat milyen cimen adták ki 
mezei munkára és folyó  szabályozáshoz. Az igy 
kiadott katonáknak saját ruhájukban kell dol-
gozzanak. Katonaruhát nem szabad viselni. A 
katonákért az ezrednek napi 20 lejt fizetnek. 
Nem vitás, hogy ez a katonai szellemnek a 
lealacsonyitása, amely megszüntetendő. 

Az interimárok. 
A vármegye területén sok községben inte-

rimár bizottságok működnek, amelyek a lakós-
ság többségének akaratán kivQl ülnek a köz-
ségek nyakán. Ei a sérelem a miniszternek 
Biistén előterjesztetett. 

A rendőr és osendőr brutálitások 
még mindig előfordulnak  a vármegye területén. 
Legutóbb Gyergyószentmiklóson egy rendőr 
komisszár vert halálra egy Bzabadságos kato-
nát. — A miniszter megdöbbenve hallgatta 
végig a gyergyói esetet és megtorlást ígért. 

Serban kisebbségi miniszter csiki utja ki-
adós volt. A panaszoknak, a helyi sérelmeknek 
és nyomorúságnak változatos gazdagságát ve-
hette magához. Amiket hallott az minden túl-
zás nélkül egy vármegye haldokló népének 
agóniáját tükrözte viasza. Ez a munkás, szor-
galmas nép pedig nem érdemli meg, hogy 
meghallni engedjék. Hogy erőszakkal kivégez-
zék a rendszernek mindig sújtó és Csikmegyét 
különösen nem kímélő irgalmatlanságával. 

Hisszük, hogy a miniszter urat meghatotta 
a csiki népnek elébe tárt nyomorúsága és meg-
értő szivvel megpróbálja segíteni rajtunk. 

A rendőr. 
Mult Bzámunkban röviden megemlékeztünk 

arról a felháborító  rendőrbrutálitásról, amely 
Gyergyószentmiklóson történt. 

Az eset megdöbbentő részletei csak most 
kerültek kezeink közé. Kitűnik ebből, hogy 
Gyergyószentmiklóson az utóbbi esztendők leg-
szörnyűbb vadságát követték el a rendőrségen. 
Egy magáról megfeledkezett  Bildeanu nevü 
rendőrkomiszár a szó-szoros értelmében félholtra 
verte és verette a város egyik polgárát, ifj. 
Szász István Bzabadságos katonát. 

A kultur ember érthetetlenül áll meg ezen 
szörnyű állatiaság előtt. Nem tudja felfogni, 
miképpen létezhetnek ilyen alacsony lelkületű 
hatósági közegek, akik a kezűkbe adott hata-
lommal ilyen durván visszaélhetnek. Akik ké-
pesek embertársukat órák hosszat a legkegyet-
lenebblll kínozni, ütni, verni és örök életére' 
szerencsétlené tenni. 

Hol van itt a rendőr magasabb hivatásá-
nak átérzése. Hiszen a rendőr az államok éle-
tében a köteles udvariasságnak, előzékenység-
nek mintaképe kell legyen. A rendőr a szere-
tetnek, a jóságnak az uccára állított szimbó-
luma, ahol megnyugvást és biztonság érzést 
sugároz mindenfelé.  A rendőr a nagy közönség 
„boby" ja kell maradjon minden körülmények 
között, amelyet éppen magatartásával és gyö-
nyörű kötelességének becsületes teljesítésével 
érdemel ki. 

Istenem hol áll a gyergyószentmiklósi ko-
miszár, a rendőrszellemnek ettől a magasztos, 
nyugati vezérirányától. Mikőzelehet egy Bildeanu 
lelkületnek ahoz a rendőr típushoz, amely min-
den poklokon keresztül a polgárok védelmére 
szegődött. Az élet nagy forgatagában  a legön-
feláldozóbb  posztot — vállalta. 

Az a Bideanu, aki Gyergyószentmiklóson 
saját kezűleg, majd váltott rendórpribékekkel 
órák hosszán keresztül, a fél  város füle  halla-
tára halálig kínozott és talán egész életére 
szerencsétlenné tett egy embert, az nem lehet 
méltó tovább egy peroig sem ahoz a rendőr 
séghez, amely hivatásában a nyugati iskola 
szellemének alapjain áll. 

Akadhatnak a világ minden rendőri szer-
vezetében kilengések. Hogy nálunk a megenge-
dettnél több Bildeanu végzi ezeket a szégyen-
teljes lengéseket annak Bzomoru, országos okai 
vannak. Első sorban az, hogy itt minden Bil-
deanu lehet rendőr. Lehet arratermettség, iskola, 
intelligencia nélkül tagja egy olyan szervezet-
nek, amelynek az emberbaráti hivatáB magas-
latain mozgó hatásköre és küldetése van. Ná-
lunk becsúszhatnak az emberiség legértelmesebb 
salakjai a rendőri sierveaet kötelékébe. 
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Amig ezen nem segítenek, amig a rendőr-
ségünk átszervezése meg nem történik, amig 
ki nem rúgják onnan a kényszerhelyzetben 
Össze-vissza szedett, eddigi munkájukkal arra 
érdemet nem szerzett söpredéket, addig még 
sok Szász István nyu'ik el egy-egy Bildeanu 
kezében. De tragédia lesz az is, hogy elnyúlik 
ezekben a megvadult tenyerekben a rendőrség 
tekintélye, komolysága és a polgárok beléhelye-
zett bizalma. Végleg megrendülünk éppen azon 
szervezetünk iránt, amelyre legszetb köteles-
ségek hárulnak nyugalmunk, biztonságunk és a 
rendünk érdekében. 

Minket egyelőre helyileg csupán az érde-
kel, hogy a gyergyószentmiklósi rendőrségen 
történt szörnyű visszaélés és bűnügyben meg-
kapj a-e vármegyénk a megnyugtató elégtételt. 
Elégtételt, amely példás és méltó legyen. Olyan, 
mint amilyent megkiván a rendőri tekintély 
komolysága, a megcsúfolt,  agyonvert embernek 
éB katonának a méltósága. 

Amilyen felháborodással  fogadták  a gyer-
gyószentmiklósi rendőrség eléggé el nem itél 
hetö, embertelen visszaélését a vármegyei főis-
pánságon, a központi rendőrségünkön, valamint 
egész vármegyénk közvéleményében, minden 
remény meg lehet arra, hogy a bűnösök meg-
kapják méltó büntetésüket. 

Képek a világ dsemboriról. 
Gödölltf,  l'J38 augusztus hava. 

Egy borongós szeles délután nyílt meg a gödöllői 
arénában a világ dsembori a magyar kormányzó és a világ 
íőcserkésze Bi-Fi előtt. Közel 350UU cserkész és ötvenkilencz 
nemzet apraja-nagyja tartotta diszfelvonulását  zászlaja alatt 
és többé-kevésbbé nemzeti jelvéuyeik feltüntetése  mellett, 
amelynél nem egyszer nagy szerepet játszott a bazai öltö-
zék is. Láttuk a négy világrész csaknem miuden népét; 
láttuk a jólétet és gazdagságút felvonulni  párosulva a sze-
génységgel és elmaradottsággal, láttuk a katonai fegyelmet, 
amelyet gyakran váltott fel  a polgári demokrácia keresve a 
tisztán szórakozni akarást. Láttuk az elbizakodottságot és 
önhittséget, de láttuk az élni akarás acélos megmozdulását 
is. Láttuk a háborúban résztvett nemzetek ifjúságát  és pe-
dig ugy a győztes, mint a legyőzött államokét és végül 
láttuk a háborút nem járt nemzetek cserkészeit és mindezek-
ből azt a körültekintést vontuk le, bogy a dsembori alaku-
latok nacionális és nem iu ternácionál i s jellegű ala-
kulatok szellemüknél fogva  pedig katonai alakulatok, mert 
van fegyelem  uralkodás a legkisebb sejttől lel a fűsátor-
parancsnokságig az egész szervezeten keresztül. A néző 
ezen pompás felvonulás  alatt önkénytelenül azt a kérdést 
tette fel  magának, bogy ez tulajdonképpen kinek is szól a 
magyar államtőnek, avagy a világ főcserkészéuek.  — a fele-
letet frappáns  módon adták meg a végéu tuuguk a cserké-
szek, amidőn a rendőr-tüzoltú autó szirénájának bugására az 
aréna minden részéből felbontott  sorokban zászlóik alatt 
rohantak teljesen összekeveredve, a főtribün  elé az ő apjuk 
az öreg Bi-l'i elé és kik egymás nyelvét nem értették min-
denki a maga módja szerint éltette azt, aki alkamat adott 
nekik arra, bogy az ő elgondolásain keresztül élvezhessék 
az életet, láthassanak világrészeket, nemzeteket, kulturát és 
unkulturát, tanulhassanak különféle  nyelveket és szokásokat, 
ami nem adatott meg eddig senki által az ifjúságnak  és 
amiért köszönet elsősorban éB egyedül ennek az öreg angol 
cserkésznek jár, aki szépet álmodott ezelőtt esztendővel 
és azt az álmát most már a gyakorlatban is megvalósulva 
látja addig, amig egy uj világégés mindazt a sok nemes 
elgondolást porrá nem zúzza, mert ha sejtésünk nem csal 
akkor az egyes nemzetek iljai és vénei nem fognak  hall-
gatni az öreg Bí-Pí bíró szavára, legalább is azt bizoyítot-
ták a nemzeti jelvények és a katonás rendben történt fel-
vonulások ezen a nagy megnyitó előadásou. Adja Isten, 
hogy ne ugylegyeu és a világdseinborit a világbéke előhír-
nökéül üdvözölhessük 1 I 

+ 
* * 

A román cserkészek csapata nagyon jó benyomást 
tett a közönségre a felvonulás  alatt. Katonás rendben, jobb 
kezüket magasba tartva feszesen  tisztelegtek a lőlribüu 
előtt, hozzájuk hasonló legyelmezett csapatt alig akadt a 
felvonulás  között, kaptak is viharos tapsot a közönségtől, 
még a magyar közönség ugy látszik szereti a katonás 
fegyelmet.  Jóleső érzéssel látták volna természetesen köz-
tük, a Cluji magyar cserkészek csapatát is, mintabogyan 
látták és éljenezték a csehszlovák csapatban a (Jzuczor 
Gergely cserkész csapatát, a kik magyar lelirásu l'ebérselyem 
zászló alatt vonultak fel  épp a kellős közepén a cseh szlo-
vák csapatnak a csehszlovák hatóságok tudta és beleegye-
zése mellett 

A román csapat nagyon szép helyen tartózkodik; sát-
rai elsőrendű anyagból épültek; sok látogatójuk akad főleg 
azért, mert a közönséggel magyarul tudnak beszélni, lévéu 
köztük aok erdélyi származású, akik a román nyelven kivül 
a magyart és németet ÍB jól beszélik. Nem hagyhatom szó 
nélkUl, hogy a sátortüznél a román cserkészek élénken és 
nagy tetszés mellett szerepelnek, bemutatva a hazai szoká-
saikat, jellegzetes dalaikat saját zenekaruk mellett. 

Azt hiszem kedves emlékeket visznek haza, mert a 
rendezőség gondoskodott arról, hogy jól érezzék magukat. 

* 

Érdekes megfigyelés,  hogy a közönség, amelynek túl-
nyomó része természetesen magyar csak az idegen nemze-
tek sátrait keresi fal;  iáját haaţja fiainak  sátrait egysqssen 

negligálja, habár a magyar cserkészek valóságos remek 
mUveket építettek. Igaz, hogy nem gazdag kivitelben, mint 
az angolok és amerikaiak, de bemutatták az Alföld,  a Fel-
vidék és a Dunáutul minden jellegzetességét sőt mí több 
még székely galambducos kaput is építettek, amit főleg  az 
idegenek bámulnak meg nagyon és fényképeznek  le ezren 
és ezren, mint kuriózumot. Ennek dacára a magyar cserké-
Bzek nem vesztették el a kedvüket és cserkész társaikat 
igyekeznek minden vonalon szórakoztatni. Meglepő, hogy a 
magyar cserkészek között sokan vannak, akik nemcsak a 
világnyelvekben járatosak, hanem a tőlük legtávolabb élő 
nemzetek nyelveit is tökéletesen bírják, ami megkönnyíti az 
érintkezést és jó érzést vált ki az exotikus vidékek ideérke-
zett cserkészeiből is. 

* 

Egyes nemzetek cserkész csapata nő tagokat is hozott 
magával, hogy bemutathassák jellegzetes népviseletüket és 
táncaikat, igy a lengyelek és a csehek, akik ép ezért saját 
zenekarukat is elhozták. Hogy politikum is van hellyel-
közzel a dologban, mi sem bizonyítja jobban, mint a len-
gyelek tábora, ahol ilyesféle  felírásokat  olvashatni: Lengyel-
ország tenger nélkül nem tud élni és ennek igazolására 
egy arénai bemutatón cserkészeik zászlaik alatt élőtérképet 
mutattak be országuk határairól, tiltakozva még a gondo-
lata ellen is annak, hogy a korridor tőlük elvétessék a 
németek által. Ha valaki a korridor szót említi, azt már 
ellenségnek tekintik a különben végtelen kedves és előzé-
keny lengyel cserkészek, akiknek fellépése  és viselete tel-
jesen katonai jellegű, amit nem is nagyon titkolnak a 
magatartásukkal. 

+ 

Az örmények és oroszok szintén képviselve vannak, 
de nem hazai, hanem külországokból verbuvált csapatokkal, 
amit erősen ki is hangsúlyoznak. Érdekesek sz írek, vau 
írországi csapat és ir szabad állambeli csapat, egymás mel-
lett nagyon jól meglérnek, más a viseletük, más a zeuéjük, 
utóbbi pláné saját zenekarral jött. A németek csak privátim 
vannak képviselve, viszout az olaszok avant-gardistákat 
küldlek üöO-et, akik a dsembori ideje alatt Budapesten és 
a Balatonon külön táboroznak, mert a Mussolini balilái nem 
tagjai a világ dsemborénak. 

* 

A jó mód meglátszik a gazdag és háborút nem járt 
nemzetek csapatain. Elsőrendű sátraik, fekvőhelyeik  és tá-
bori lelszcrelésük iiiiudeuki bámulatát vívják ki. Villany 
főző  kályháik és theruios rendszerű hatalmas hűtő zsákjaik 

technika remekei. Ez utóbbiak alkalmasok az ivóvíz hasz-
nálatra, kivül mosdásra, fürdésre  és zuhanyozásra is. Ter-
mészetes, hogy a szegény cserkészek irigykedve csodálják 
ezeket a tökéletes dolgokat, amelyek a kéuyelmet is nagy-
ban elősegítik. 

+ 

Végezetül még aonyit, bogy a világ cserkészei min-
dennel meg vannak elégedve, főleg  Budapesttel, ahová 
gyakran bejárunk, tudnak már magyarul is annyit, hogy 
megértetik magukat és mert mindenki jó és ligyelin>:.s hozzá-
juk, megtanulták megismerni a febér  csoda szarvas legen-
dáját, amiből elől merítenek a maguk részére az élet eljö-
vendő küzdelmeire. Egy jelen vol t . 

= A csikazeredui  kisiparosság  zuttyod 
/ürdöl  családias  összejövetelét  1033 évi 
aiiyituztus 13-án rendezi  meg. Z^őgődtür  dőre 
szívesen  Ját  és meghív  mindenkit  a rendezőség, 
akik  a kisiparosságot  szeretik  és családias  kö-
rükben  magukat  jól érzik.  A fürdöigazgatóság 
gondoskodott  arró',  hogy felejthetetlen  nyári 
szórakozást  biztosítson  mindenkinek,  aki a kis-
iparosságot  családi  körében  meglátogatja  augusz-
tus 13 án Zsögödfürdőn.  Kedvezőtlen  idő  esetén 
augusztus hó 20 ára halasztják  el a kirándulás 
jellegű  összejövetelt. 

BEL- ES KÜLFÖLD. 
A Skoda-ügy  törvényszéki főtárgyalása 

folyik.  Ismeretes olvasóink előtt is ennek az 
ügynek minden réBzleto. A Skoda hadfelszere 
léai üzemek romániai képviseleténél nsgy bot-
rányok pattantak ki hónapokkal ezelőtt, amelybe 
igen sokan keveredtek bele vezető egyénisé-
gek is. A botrány során föba  lőtte magát a 
román hadsereg egyik legkiválóbb tábornoka 
is, akit ártatlanul kevertek bele a Skoda ügybe, 
Kémkedés gyanúja folytán  letartóztatták Seletz-
kyt a Skoda üzemek romániai képviseletének 
vezetőjét. NOB ennek a nagy port felvert  kincs 
botránynak tárgyalása folyik  hetek óta. S)k 
érdekesség merül fel  az ügynek tárgyalása 
során. Különösen megkapó, hogy miként akar-
ták politikai részről is felhasználni  és kompro 
mitálni voie a kormányt. DJ nem maradhat ki 
ezúttal Bem az államot megkárosító zsarolások 
esete sem. A tanuk hangoztatják nyíltan, hogy 
egy Maru litz nevű pénzügyi in<poktor öt millió 
erejéig akarta megzsarolni a Skoda ozéget, 
amelynek fejében  „rendezte" volna a gyár 
adóügyét. Manlu Gyu'ának nevét sem kímélték 
a botrány során, őt is bele akarták keverni. 
Seletzkinek afővádlottnak  szabadulását ígérték, 
ha hajlandó Maniut belerántani a botrányba. 
— Szóval így bomlik naponként a szenny a 
Skoda-ügyben, amelyben megtalálhatjuk a mai 
idők fertőjének  minden változatát. 

A kormány ujabb tárgyalásokat  kezd  a 
külföldi  hitelezőkkel•  A román állam részére 
a külföldi  hitelezők 760 millió lejt helyez-
tek kilátásba arra az eBetre, ha az állami bevé-
telek nem javulnak. Miután a költségvetési 
dtfleit  még ezen kilátásba helyezett 760 millió-
val sem kerülhető el, igy a kormány ujabb 
tárgyalásokat kezd a külföldi  hitelezőivel, az 
adósságok további csökkentése iránt. 

A német  és osztrák  helyzet  egyre-jobban 
elmérgesedik. A német külügyi kormány eluta-
sította Francziaország és Anglia azon irányú 
közbelépését, hogy a németek szüntessék be 
az ausztriai légi propagandájukat. 

Az olasz  hidroplánraj  egyik repülőgépe 
az Amerikából való visszatérés alkalmával az 
azori szigeteken lezuhant. A pilótája meghalt. 

Kubában  polgárháború  van. Kubában tel-
jes erővel fellángolt  a polgárháború. Az Egye-
sült Államok is beleavatkozott a kubai esemé-
nyekbe B hadiflottáját  készenlétbe helyezte, 
hogy akármelyik percen elindulhasson és a 
felkelők  pártjára állva Kuba köztárBaBági elnö-
két lemondásra kényszerítse. 

Az erdélyi népművészet éB 
a székely népélet bemutatása 

Sepsiszentgyörgyön. 
Augusztus 26—30 ig mutatja be az Erdélyi Gaz-

dasági Egylet gazdaBágt és Ipari kiállítását. Cdkmegyé-
ból dr. Pa' Giborné rendezi a cslkl szőttesek, varrotta-
sok stb. és augusz'ua hó 27 én (vsBárnap) este 7 órai 
kezdottel nagyszabású tzabadtéri előadás keretében a 
székely vármegyék egymással versengve fogják  bemu-
tatni ÓBI sajátosságaikat táncok, dalok, é'őklpek, kóru-
sok s más látványosságok keretében. A CBlkmegveiek 
előadását dr. Hirach Hugóné rendezi ÓB vezeti. Mada-
ras, Kllyénfalva,  C omortán, Caobotfalva,  Taplocza éB 
még több székely ftlu  250 szcr< p'ője utazik le 8 p-tí-
szen'györgyre erre az elóiidásra ÓB egy óei székely 
lakodalom keretében mutatják be régi táncaikat B 
szokásaikat. 

A részletes mlisort BZ alábbiakban adjuk: 
1. Nyitány, játaza Háromszék községeinek egye-

sített 150 tagú zenekara. 
2 Veress Gábor: Székely dalok, óneklik Sepsi-

szentgyörgy egyesített férfi  dalárdái. 
3. Őir^gl cílki lakodalom, felvocu'ással,  mondé-

kákkal, énekkel, tánccal Bímutatja dr Hirhcb Hugóné 
rendezésében Cílk és G/ergyó községeinek 250 mű-
kedvelője. 

4 Htromszéki kukorica-foBztó.  (Arany Jinoa 
„R'ge a cod iararvB«rói" elmli költeményét szavalja 
egy székely gizda, mialatt a színen felvoiul),  ahol a 
a sep^lsz«n'györgyiek szavalják és megj«lenitlk Aracy 
János: „R)gea csodasarrasrói" cimU költeményét. 
Az előadás legszebb része a 30 tagu tündér-balett 
(tarjai S 'psíszeotgyörgyiek). 

5 Udvarhelyi fonó,  játékkal, tánccal. Bemutatja 
az udvarhelyi rendtző biio tsái: betanllásábtn a köz-
ségek 150 tagu mllkedveló gárdája. 

G Veress Gábor: Székely népdalok. Kiekli Bepai-
szen'györgv, K4zdlvá°árhely, Zágon rgyepitett ve-
gyeskara. 

„Júlia szép leány" — 
csíkszeredai bemutatója. 

Poéta- és ds'oalelkü lélok ós szlvemberek Csík-
szeredába is elhozták Kolossvár, Miros-Vásárhely 
után csodálatosan finom,  ujszerll, megkapóan hangu-
latos, lélekbemirko'óan tragikus, festőlen  Bzloes, di 
minden meseszerUségen tul őszintén Igaz, a székely 
sorsot rimák beszedve, énekelve, muzBlkálva, festő-
ecset Ihletett mU vészel én keresztül nagyszerUen jele-
ootezett balladajátékukat B: „Júlia  szép leány " - t . . 
Hlro már jóra' megelőzte, sikere azonban mégis töb-
bet ado' t . . . N-hóz volna éa illetéktelennek is lát-
szanánk, bírálatot mondani erről a megkapó, sirva-
vlgaaztaló, elhagyott reményeket ujraébresztő darab-
ró l . . . Nem Is tesszük. Megtették azt már máa hiva-
tottak ós mlndenUtt a legnagyobb elragadtatás hang-
ján emlékpztek meg erről a maga nemében páratlan 
balladajátékról. . . Mi csak lelkünk mélyén, azlvtól 
jövő őszinte bálával mondunk köszönetet a ízerzfik-
ndk, hogy méglsmertettók velünk a dicsőséges én 
azért mégis olyan lélekfájdltóan  szomorú székely mul-
tunkat. Ha mégis részletesebben beszámolunk az öreg 
Vigadóban talán sohasem látott nagyszerű darab be-
mutatójáról, ast csak a krónikás szerepében tetBzük... 
Legyen ez a pár sor aa őszinte nagyrabecsülésnek, 
elismerésnek, köszönetnek ÓB hálának egyetlen szál 
virága ahoB a Blkercsokorhos, amelyet diadalmas ut-
ján minden bizonnyal hatalmas bokrátává fog  fejlesz-
teni sserzőlknek a „Julla szép leány." 

A reklám mlndsn nagy dobjának hangos meg-
szólaltatása nélkUl, pusztán arra a bejelentésre, bogy 
Nytrő  Jisaaf  az lllnaatrls székely Iró meseszerű nép-
drámájával .Julla szép leány'-nyal Csíkszeredát ia 
felkeresi,  közönségünk zsúfolásig  megtöltötte mu't 
szombaton a Vigadót. AB Bnaapl szőttesbe Öltözött 
urihílgyak, a ritka olttk«a«Méf  aroáa ott virított a 



33 uám. C S I K I L A P O K t-ik aliaL 
ösztönösen megéraett Bzokatlan eBemény Izgalma. — 
Végre eleötétttlt a nézőtér éa a lámpák elé lépett 
Kováts  Károly dr., hogy elmondja a szív és ész cso-
dálatos keverékével mesterien felépített  üdvözlő be-
szédét; jobban mondva prolégját. Megszoktuk hogy 
Kováts Károly dr. meBtere a szónak, az érzelmek 
összes skálája arzenáljának kifejezésére  frappánsan 
tud szavakat találni. Mégis aaoabBn ez a prologja, 
amint bemutatta aa Illusztris aaeraőket, ismertette 
szándékukat, a darab rövid vázlatát: annyira szivbe-
markolóan szép volt, annyira felkeltette  a büszke mult 
alapján kiépülő szebb jövő iránt való bizalmat, hogy 
azt csak a szerzőkhöz, elsősorban N y 1 r ő Józsefhez 
való teBtvérl barátsága, aztán saékely fajához,  nem-
zetéhez való maradéknélküll ragaszkodása tette lehe-
tővé . . . Aranyfonalat  szőtt azlvéből a szivekhez és 
azon vezette el a szival mélyén rajlő Igazságokat, 
reménységet, bizodalmat: hogy amely népnek ilyen 
nagyszerű  múltja,  irodalma,  népiértékei  vannak, 
az nem veszhet el soha, sőt  joga van nemes szen-
vedései  árán egy jobb jövőhöz  . . . A mély hatást 
kiváltó pro'og után Nyíró József  a csikszentgyörgyi 
származású kitűnő székely Író lépett a függöny  ele. 
Amikor megjelent férfias,  elegáns alakja, szűnni nem 
akaró tapsorkán záporozott fel.  Csak pnrcek múlva tu-
dott megszóllalni végtelen kellemes, lenyűgöző, mu-
zsikáló orgánumával éa egyszerre hatalmába keritatte 
a sziveket, zengzetes, tősgyökeresen szekely nagysze-
rűin jellemző, erőteljes szevaival. . . Baszóit a dicső 
székely múltról, a székely nemzet sok-sok szenvedé-
séről, amely kitermelte a „verssé finomult  fájdal-
mat"  : a székely  népballadát.  . . Sajnos, hogy a 
n"pi lélek ezen gyöngyszemel eddig nem részesültek 
Itthon olyan figyelemben,  mint ahogyan azt megérde-
melték volna. Kodály éa Bartók után az egesz vilá-
gon ismerik már és csodálják a székely balladákat az 
azokkal együtt termett világBzép nótákkal, legke-
vésbbé ismerik azonban azon a földön,  ahol a dicső-
séges mult kitermelte őket. . . Ennek a magismerte-
t-se és az a gocdolat vezette őt és szerzőtársait, — 
Keresztes  Károly dr. sepsiszentgyörgyi ügyvedet, a 
neves zeneBztrzőt, valamint Haáz  F. Rudolf  Bzékely-
udvarhelyi tanárt, az ismert festő  és Iparművészt, 
hogy a székelynépet abban a formában  mutaBBák be, 
mint a milyen valójában . . . Ne csak .góbéaágoku-on, 
furfangján  kereBztül Ismerjék, banem u.olérbetetlen 
népköltészetén, népművészeten, érző, meleg Bzivén, 
leikén, hires vitézségén, aok szenvedésein, djlain, 
tâccain keresztül is . . . Parcekig tartott az ünneplés 
a bevezető után, Bmeiynek csak akkor lett vrtge, 
uraikor a helyi műkedvelőkből pompásan összeállított 
zenokar Révay György szákelyudvarbelyi ny. főszol-
gabíró intésére belekezdett a nyitány akkordjaiba . . . 
Alig ismert, de a Bzivek mélyén ösztönösen élő, vég-
telen egyszerű, kristá'yosan tiszta, csodálatosan kife-
jező, hbl megríkató, hol felvidító,  de mindig a bánat 
fátylával  átszőtt melódiák hangzottak fel  é j valóban, 
ahogyan Kováts Károly dr. m o n d o t t A mint reggeli, 
friss  üde nyári harmat szállottak a divatos tingli-
tangli nótákkal Boba kl nem elégített, eltikkadt szivekre. 

Aztán szétnyílt a függöny.  A közönség míg fel 
s >m ocsúdott a zene elbűvölő hatása alól, maris ujabb 
vart'izBlat alá került. . . Aztán mikor már betolt egy 
pillanatra a lelke a dekoráció Bzépaégével: nyiltszini 
tnpssal  honorálta Hiáz F. Rudolf  művészi muikiját. 
S£io. egy hargitaalji Bzékelyfalu.  Tökéletesen székely, 
(í «lambbugos khpu'r, zsendelyes tornácos faházak, 
muskátlival, mályvával, kapuelőttl ülőpadokkal, vahár-
rapdelutánl napsütéssel, fénnyel,  hangulattal, piros 
c-ierép'.ornyu templommal, csipktszt-rütn finom  fákkal, 
fjdros  fehér  bárányfelhőkkel  a kék égen . . . O.yan 
lóíéletea illúziót keltett, bogy osak keret  kívánko-
zott  köréje,  hogy ez a hangulatos,  művészi vászon 
odakerüljön  valami gigászi  műterem  falára  . . . 
M»jd megindul a cselekmény. A bttazke, gőgös, gaz-
dig szenlmárlonl biró kitagadja JóBka fiát,  mert nem 
azt a gazdag leányt akarja elvenni, akit ó akar, ha-
nem a szegény erdőpásztor leányát, Júliát... Kidobja 
az uccára az „ujos'-t, kl a szörtarisnyát és Jóska 
indulhat a nagyvilágba . . . ÉdeBanyja keservesen el-
siratja . .. Leszáll az eBtébe merüő alkony, Jóska 
nótával búcsúzik Júliájától, falujától  . . . A nótára egy-
szerre csak előperdül Júlia . . . Buzavirágkék a szeme, 
viritóplros az arcája. darázs a dereka . . . Aztán fel-
hangzik ajkukon a szerelem Bzékelyszavu, gyönyörűen 
szép, formákba  halkult szinfooiája.  „Ha  a tenger 
mélye kalamáris  volna, ha minden  csepp vize tin-
tává változna,  hozzá minden  fützál  pennává vál-
tozna, akkor  sem lehetne leírni  azt a nagy sze-
relmet,  amit éreznek  egymás iránt... Jóska meny-
asszonya bucíucBÓkjával ajkán vándor útra Indul.. . 

A második jelenetben Jóskát a keresztútnál ta-
láljuk . . . Egyikre rátéved arra, amely a végtelenbe 
nyúlik . . . Szivéből nehéz sóhajok Beakadnak fel,  Ju-
liaja éB faluja  iránt éraett bánat az útitársa . . . Egy-
szerre vidám lnntpangetessel kísért nótaszót hall: 
megjelenik a kobzos, az örökké vidám, bolondos, de 
mély érzésű cimbora. „Ej haj, gyöngyvirág, Bzagos 
szegfű  azarkaláb, cilpkés majoránna," — hangzik a 
jókedvű kobzos ajakán. Pattogó rllmu'u vidám dalai-
val felvidítja  JÓBkát la, aki beszegődik hozzá útitárs-
nak . . . A magyar nóta átvarázsoló hatása önként 
kerül a kobzos ajkára a balladajáték legszebb ének-
számában, a magyar dal örök apoteozlsában . . . Ide 
iktatjuk, mert eat minden aaékelynek, minden magyar-
nak Ismernie kell: 

A szép magyar séta, 
Lelkünk  takarója  ... 
Isten  földi  arca, 
Felfeszitett  Kriaitaa 
Értünk  hmlli  kőapys,.. 

Könnyeink  hullása: 
Mennyek  szivárványa, 
Szivünk  dobogása 
Lelkünk  lobogása, 
Angyalok  tréfája: 
Öröme és átka  .. . 
Népünk  elmúlása 
És felvirradása, 
E cudar  életnek 
Egyetlen  áldása  . . . 

A megismételt nagysikerű dalszám után, a har-
madik jelenet a harcoló székely katonák táborába ve-
aet. . . A Hargita caodáa hátterű, mesterien megfes-
tett fenyőkkel  övezett völgyében, tábortűz mellett ka-
tonák táboroznak . . . Vitéz strázsamester uram Kere-
kes Izsák hőstettének és vitézi halálának elmesélé-
sével tüzeli harcra katonáit. Megszólal azután a klá-
néta, bujdosik a kulacs és előugrik egy fiatal  katona 
s eljárja a tobzót... Aztán rárontanak az ellenségre 
és Jiskát ellenség golyója ér i . . . Tábortűz mellett, 
az öreg Hargita tövében, miközban társai tovább har-
colnak : Juliára gondol B levélben búcsúzik tőle . . . 
La veiét hulló falevélre  írja a a fecskére  bízza . . . 
Majd békéaen jobblétre szenderül • . . 

A negyedik jel -net Ismét a faluba  visz el ben-
nünket . . . Székely kapus párta előtt siratja leányát 
Júliát az éd^Banyja . . . Sirathatja is, mert leánya el-
méje elboru't a mtnden megnyugvását már csak a fo-
dor fehér  baránybtn találja, amelyet álmában tátott. 
Au\ja, hogy leányát megmentse ciodálatoa rögeszmé-
jetői, megvesztegeti a porosan, fáradtan  odaérkező 
kobzost, aki kitalált meséjével elmondja, hogy Jóskát 
ne is várja Júlia, mart török császár foglya  és fog-
ságából ninct nnne'zvéa . . . A kobzos előadása film-
azerüan megjelenik Júlia elborult lelkében viziósze-
rüen . . Látszik az Aranyszarv kikötő, clpruszerdejá-
vei, minaretjeivel, szerelmes királyleánnyal, kegyetlen 
török császárral éa a fogoly  Bzékely katonával . . . A 
bábszínházzal rendkívül ügyesen megoldott jelenet nem 
nyugtatja meg Júliát, CBak tovább busul s amikor a 
kobzos bűnbánóan megmondja, hogy Jtaka elesett, 
ismét visszatér rögeszméjéhez, a fodor  fuhér  bárásy-
hoz, amsly ősi jelentésében a jeleni élettől csak na-
gyol kicsit különböző, tflljos  nyugodtságot adó másvi-
lágnak az ártatlan szimbóluma . . . 

Aranyló búzamezőben, piros'ó pipacsok, kék bú-
zavirágok nagyszerű dekorációjában játszik az utolsó 
jelenet... Patyolatfehér  menyasszonyi ruhába öltözvo, 
koszorújába búzavirágot sz"d Júlia, ugy várja vőle-
gényét. Földszínű sápadtság márványozza az arcát... 
Meghatóan komor, lélekbemarkoló szivetszomoritó me-
lódiák fekete  tragédiákat sejtetnek a zene feltörő  zo-
kogásában . . . Júlia anyja rémülve, sirva sejti a szo-
morú véget.. . A zene a könnyea részvét hangulatá-
ba csap át, majd lélekfájdltó  monoton melódia mellett 
hozzák Jóska holttestét.. . Magrázó, könnyfakaaztóan 
tragikus jelenet... Az elborult elméjű fehór  ruhás 
menyasszony és a halott vőlegény . . . Julla nem is-
meri míg . . . Tovább szadi a búzavirágot.. . G óriás 
mártlromság ül az arcán . . . Azonban egyszer csak 
megtántorodik a most már érzi, bogy :» fodor  fehér 
bárány hívja . . . Amikor aztán az égen megjelenik a 
fodor  fehér  báránv. fején  csillag éa a hold, hátán két 
égő gyortya, a földöntúli  béke ártatlan állatja: Ju'ia 
lelke elszáll oda, ahol örök egyeBÜlésra találkozhatik 
vőlegényével . .. Közben trlnden életről-dalol: nap, 
fény,  ringó kalásztenger, nnzei pacsirta, mert nincs 
nagy szomorúság : Julla csak abba az életbe költözőit, 
ahol mér n m kell annyit szenvedni; n:ncs elmúlás, 
örök élet van . . . Végtelenül megható, könnyfakasztó 
kontraszt ez a jelenet, amelyet betetőz az édesanya 
székely siratÓBzerü éneke, amint szivettépő zokogás-
sal borul leánya holtteste fölé  . . . 

Ez volna a darab megközelítően sem sikerült 
tartalmi Ismertetése. Amikor a filggöoy  összecsapó-
dott, a közönség percekig a meghatódottság könnyea 
hangulata alatt állott... A nők könnyeiket törölget-
ték, a férfiaknak  kebléből mély Bohajok alakjában 
szakadtak fel  a megilletődöttség hullámai és csak 
azután térlek magukhoz, bogy vlsBzafojibatatlanul  ki-
törjön a taps, aa élj»n és bogy percekig ünnepelje a 
szerzőket... 

Nem volm teljes a beszámolónk, ha mng nem 
emlékeznénk a székelyudvarhelyl nagyszerű szerep-
lőkről. Julla szép leány Bzerepében K a b d e b ó An-
nuska nyújtott kifogáatalan,  művészi alakitáat. Mély 
lelki átérzéael, blztoB mozgása, pompás kosztümjei, 
klfejsző  hanghordozása, különösen aa utolsó jelenet-
ben megrázó és roppant emberi volt. JÓBkát Schill 
Lőrinc alakította. Méltó partnere volt Júliának. Igen 
jó hangja, természetes mozgása minden elismerést 
mezérdemel. A kobzos derütkeltő alakításában Miklós 
Józsel remekelt... Kellemes hangja, biztos és válasz-
tékos mozgása felejthetetlen  alakítást nyújtott. A szép 
magyar nótáról szóló éneke ma is fülűnkbe  cseng. A 
toborzót Papp Dazső járta olyan temperamentummal 
és rutinnal, hogv a táncát megkeltett lBmételnle. Ki 
kell emelnünk Modán Mariskát, a Julla édesanyja sze-
repében. Igen nehéa feladatának  olyan meBterlen fe-
lelt meg aa utolsó felvonásban,  hogy megrázó alakí-
tása fontos  tényezője volt a jelenet sikerének. Barta-
lls József,  Bede Irén, valamint Kemety István szintén 
nagyon jók voltak kisebb szerepeikben. 

Előadás után barátságos összejövetel volt a Tran-
sylvánia étteremben ahol vacsora keretében ölelkezett 
Székelyudvarhely testvérváros társadalma városunk 
társadalmával és reméljük, hogy ea nagyban hozzá-
járult ahoa, hogy Jövőben ne legyen érezhető az eddigi 
Idegen elaalgetelődöttség. A rendezés nehéa munkáját 
eauttal la dr. Hirsoh  Hugóné,  Vámszer  Oéza tanár, 
Pototzky  Pil látták el, a mflvéaat  estély sikere tehát a 
umpluta klvttl ókat diósért. Alkart JMráa. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Helyezzenek katonaságot a gazdasági 

iskolába. Dr. Tetű Aurel prefektus  és Faroga Viktor 
pslgármeatsr, Sarban miniszter calki látogatása alkal-
mával felhívták  figyelmét  a régi földmives-lskolára, 
amely igen alkalmas volna lovas katonaság idetelepí-
tésére. Miután az Intézet gazdasági jellege megsaünt, 
ennél kiválóbb elhelyezés alig kínálkoznék katonaaág 
elhelyezésére. A mlniazter megszemlélte az lntéaet 
épületalt, istállóit B megígérte, hogy a hadügyminisz-
ternek ajánlani fogja. 

— 1833 évi szeptember hó 1 aa utolsó 
határideje aa állampolgárság rendeaóaére. 
Azok, akiknek állampolgársága nincs rendezve, okvet-
len éa sürgősen tegyék meg a lépéseket. Minden fel-
világosítást mögad a Magyar Párt csíkszeredai irodája. 

— Uj vlaagalóbiró. Petre Fabrls csíkszeredai 
törvényszéki birót hónapokkal ezelőtt elhelyezték innen. 
Most ismét visszahelyezték a csíkszeredai törvény-
székhez vizsgálóbírói minőségben. 

— Botránnyal végződött mulatság Erdő-
vidéken. Az Erdőfüle  községhez tartozó Kuvaaaóban 
levő, Margit udvar nuvü, kirándulóhelyen nemrégiben 
társas kirándulás volt, a közéleti szerepléseiről már 
Ismeretes Györffy  Bála dr. olaszteleki körorvos fóren-
dezéaéban, Meghívása folytán  megjelentek dr. Barbat 
udvarhelymegyei prafcct  éa dr. Cionca oklándi fó-
Bzolgablró I i, a a vármegye hlvatalbeli románsága kö-
zül is mig többen. A prefektusék  távozása utánJosof 
vármegyei főszámvevő  felköszöntőt  mondott a román-
magyar egyetértésre, amira Rozsonday Adám magyar-
hermásyi raf.  lelkész válaszolt, kifejezve,  hogy ennek 
a gondolatnak az életben ugy kellene érvényesülni, 
hogy a románság ls megértést gyakoroljon a magyar-
sággal azemben, a ne történjék meg az, ami az ő köz-
ségé ban is megtörtént, hogy az Iskolai záróünnepélyen 
a magyar láayokkal a hórát eltáncoltatták, de aat el-
tiltották, hogy bemutassák a magyar azóiót ÍJ, amire 
p;dig azintén készültek volt. — Rozsondaynak e sza-
vaira a jelenlevő Ardaleanu oklándi járáablró fölugorva, 
hevesen tiltakozott a lelkész „politizálása" ellen a 
egyúttal csendőr után ia kiáltozott. Györffy  dr. a já-
ráabirónak ezt az okuélkül indu'atoskodó fellépését 
kifogásolta,  a Bzóváltás közben őt meg la ragadta, 
mire kavarodás támadt. Ennek során Joaof  számvevő 
Gáspár Samu bardoci ref.  lelkészt arcul ütötte, amit 
a támadón 2 székely gazda torolt meg. Közben a zűr-
zavarban több ai kiabáltak, hogy értéktárgyuk, pénzük 
tiint el. A magjelent 6 csendőr azonban ennek nyo-
mozása halyett, Rojaondayhoz lépeti, aki a kínos je-
lenetet tétlen magdöbbanésael szemlélte s kijelentet-
ték, hogy le van tartóztatva. Erdővidéken ea történt 
a román—magyar barátság jegyében. 

Házasság. Dregic'.u Aurellan, a helybeli utáaz-
záazlóalj műszaki főhadnagya,  folyó  évi augusztus 15-én 
tartja esküvőjét Dávid Katóval. (Minden külön értesí-
tés helyett). 

— Elboosájtások a helybeli betegsegélyaő-
nél. A butegsegelyző pénztáraknál nagy leépítéseket 
eszközöltek. Emek során a csíkszeredai pénztárnál 
elboedájtottak hat tisztviselőt. Közöttük vannak olyanok, 
akiknek 33, 23 éa 22 évea szolgálatuk van. Auguaztus 
hó 7-éu megjelent a pénztárnál egy inspektor, aki 
személyosen hozta a névreszóló elbocaájláaokat, amely 
közli, hogy ju'íus 1-től nom rttlíktál a pénztár a szol-
gálatukra. Az elbocsájtott tisztviselők: Vieru Petru, 
ÓpreAn Rosalin, Sprencz György 33 év, Keresztes 
Antal 22 év, Szilágyiaá 23 év, Kertész Ilona 13 év 
szolgálatul. Nyugdíjról szó sincs, bár a tisztviselőktől 
évtizedeken levoaták a nyugdíjalapot. Az elbocsájtott 
tisztviselők perrel támadják meg a pénztárt, mert hi-
szen lehetetlen, hogy a nyugdijalapra történt befizeté-
seiket figyelembe  na vegyek éB máról-holnapra uccára 
tegyenek olyan tlaztviaelőket, akik egész életüket 
leőrölték a pénztár szolgálatában. 

— Aa Első Fakitermelő Szövetkezet igai-
gatóaága folyó  évi augusatus hó 13-án, Kercafalván 
tartja elBŐ Igazgatósági ülését. 

— Fejér Miklós kereskedőt agyon akarták 
lőni a lakaaában. Ifj.  F j ír Miklós csikazépvial ke-
reskedő egy fióküzletet  nyitott Kósteleken. Aa üzlet 
megindu'ása után két névtelen levél érkezett elmére, 
amelyben közölték, bogy elteszik láb alól. Augusatus 
hó 4-én éjjel a névtelen fenyegetők  borzalmas szándé-
kuk végrehajtásához kezdtek. Az éjjeli órákban be-
másztak ifj,  Fejér Miklós lakásának udvarára éa a 
hálószobája ablakán 12-es vadászfegyverrel  kétaaer 
belőttek. Az első lövést a kereskedő ágyára Irányította 
a tettes, még pedig olyan mélyen, amint a lövő álláa 
helyzete engedhette. Számolt pedig azzal, hogy aa alvó 
kereakedót nem találhatja el csak akkor, ha aa első 
lövés zajára felül  az ágyában. Szerencsés véletlen, 
hogy a kereskedő az első lövésre nem ébredt fel  B 
Igy a lövések feje  felett  hatoltak a falba.  A beindított 
csendőrség! vizsgálat eredményeként letartóztatták 
Oláh Gicza kóstelekl kereskedőt és annak nevelt fiát 
Karácsony István 20 éves legényt. Sulyoa gyanuokok 
vannak, hogy Karácsony volt a Bzörnyü gyilkosaági 
terv végrehajtója. A letartóztatott embereket beklaér-
ték aa ügyészségre, ahol Karácsony Istvánt fogva 
tarlották. 

— ítélet a OBikaientgyörgyi teatvérgyll-
koaaágban. Gál György csikszentgyörgyi lakóa ea év 
tavaszán fejszével  agyonütötte Ferenc nevü testvérét. 
A törvényazék most tárgyalta aa ügyet éa figyelembe 
véve a mentő körülményeket Gál Györgyöt máafélévl 
fogháara  Ítélte. 

— Hirtelen halál. Kovács Lzjoa tölgyed gaada 
a mesta kaaaálás közben Baaacaaatt 4a meghalt, 
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— A Calkaaeredal Ipartestület Csikvár-
megye főispánjához  fordult  védelemért a 
kontáripar ellen. A mai adózási rendsaer, amely 
Bemmiben Bem veait figyelembe  a kisiparosság teher-
bíró képssBégét, egyenesen magával vonja ast, hogy 
a képesített kisiparosok Bzázal lemondjanak Iparenge-
délyeikről és mint kontárok dolgoazanak. Ez a járvány-
Bflertt  állapot megölője a kisipar fejlődésének.  A zava-
ros helyzetben mindenki ngy dolgozik, ahogy tud és 
a törvényeB rendhes még ragaaakodó kisiparosság 
semmi védelemben nem résaesttl. A Csíkszeredai Ipar-
testület eaért beadvánnyal fordult  CBlkvármegye főls-
pánjáhos, amelyben rámutatva a helyzet tarthatatlan-
ságára erélyes közbelépést kér aziránt, hogy a vár-
megye területén a kontáripar lehetetlenné tétessen. 
Kéri, hogy minden község jegyzőségét utasítsa arra, 
hogy Baját körletében legszigorúbban ellenőrizze mind-
azon iparosokat, akik iparengedély nélkUl dolgoznak, 
azokról pontos kimutatást terjesszenek elé és minden 
hozaájuk érkesett feljelentést  sürgősen, lelkiismerete-
sen kivizsgáljanak, hogy annak alapján a büntető 
eljárás beindítható legyen. Csikmegye főispánjához 
Bíró József  ipartestületi elnök személyesen terjesztette 
be ezen kérést. — Dr. Aurel Tetű főispán  megígérte, 
hogy legmesszebbmenő módon segítő kezet nyújt a 
kisiparosság védelmére. — A CaikBzeredal Ipartestület 
eznton IB felszólítja  tehát a vidéki tagjait, hogy min-
den községben készítsenek kimutatást azokról, nkik 
a különböző Iparágakban ipareogedély nélkül dolgos-
nak és azt haladéktalanul juttassák az ipartestülethez, 
bogy BB eljárás ellenük beindítható legyen. 

— A káaaonl erdőőr gyilkosának törvény-
aaékl főtárgyalása.  Ez év május 14 én Bodó Imre 
kássonfeltlzi  gazda, a község .Kencsere* nevű erdő 
réasén agyonütötte Luoganu Gbeorghe erdőőrt. A tör-
vényszék BsSnetl tanácsa augusztus 10-én tárgyalta ezt 
a gyilkosságot. Bodó Imre azaal védekezett, hogy önvó 
delemből Bujtott fejszéjével  aa erdőőr felé,  mivel leakarla 
őt lőni. Nem volt Bfláodékában  gyilkolni. A törvényszék 
az Ítélet kihirdetését jövő hétre halasztotta. 

— Áthelyezések a oaikaaeredal pónatlgy-
igasgatóaágnal. A csíkszeredai pénzügyigazgatóság 
adóbehajtási osztályától Kocsis Mihály, Holló Mátyás 
éa Balázs Istvánt Zernestre helyezték át. Az áthelye-
zés hivatalból történt és azzal van összefüggésben, 
hogy aa utóbbi hónapokban eaen tisztviselők az adó-
inkaeazó körül nem érték el a „hivatalon" eredményt. 

— Lopás. CaiBzér Abel calkszentklrályl lakóétól 
Vitoa Albert ellopott egy ekét. Viloat átadták BZ 
UgyéBBBégnek. 

— Törvényszéki hir. A törvényszék szünetl 
tanácsa Bartos Pátert ÓB Károlyt több rendbeli lopás 
miatt 9 illetve 6 hónapi fogházra  Ítélte. 

— A pénaügyigazgatóBág atiservezése a 
oslkl adoao közönsegre ujabb csapást jelent. 
Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a pénzügyigazgató-
ság BBétválasztáaa és a csíki adóklróváai osztálynak 
Sepsiszentgyörgyre való átcsoportosítása ujabb meg-
terhelést jelent vármegyénkre. Csak a napokban fel-
BBÓlltást kaptak BZ adófiietők  különböző kategóriái, 
hogy regisztereikkel le kell utazniok Sepsiszentgyörgyre, 
mert a csíkszeredai pénzügyi hivatalnál eszközölt viza 
a reglBBtereken nem érvényes. Tehát ma, amikor a 
mindennapi kenyérre ÍB csak nehezen telik kl, akkor 
egy-egy admlnÍBtráclós semmiségért több száz lejt kell 
elkölteni. Leutazni Szentgyörgyre. Időt, pénzt pocsé-
kolni. Annak idején, amikor Caikvármegye megmozdult 
és kérte, hogy ne vigyék el innen az adókiróvásl 
OBztályt, akkor olyan értelmű megnyugtató kijelenté-
Bek hangoztak el, bogy ezt a közönség meg Bem érzi. 
LeBa kirendeltség Csíkban, amely elvégez minden 
munkát. — KérjUk a Bepszentgyörgyl pénzügy-Igazgató 
urat, bogy lehetőség BBerlnt tartaa szemelőtt a csiki 
adófizetők  érdekelt, hogy ne kelljen apró formaságok 
eBzközléae miatt la költséges utazásokat végeszenek 
Sepsiszentgyörgyre. 

— Egyházi közgyűlés. A csíkszeredai róm. 
kath. egyházközség folyó  évi augusztus hó 20 án dél-
után 3 órakor a közbirtokosság székházában közgyU-
léBt tart, a következő tárgysorozattal: 1. Számvlzsgá'ó 
bizottság jelentése. 2. Az 1933 évi módosított költség-
vetés előerjesztése. 3. Az egyháztanács javaslatával 
ellátott kepefelebbeaések  tárgyalása. Határozatképte-
len jég esetén, a közgyűlés augu-ztus hó 27 én lesz 
a közbirtokossági épületben délután 3 órakor meg 
tartva. Róm. katb. egyháztanács. 

— Tüzesetek. Ferenci Lázár calkszentklrályl 
lakÓB téglaüzeme a napokban leégett. A felszerelések 
biztosítva nem voltak. 

— Tlnca Demeter, Valdos Mária és Lucia Péter-
né vaslábl lakósok szénakazlalt Valdos Péter harago-
sak bosszúból felgyújtotta.  Vaidost áladták aa ügyész-
ségnek. 

— Halálra forráaott  gyermek. Billbók Imre 
(Berszán) gylmesközéplokl csángó két éves Szilveszter 
nevű gyermeke egy fazék  forró  vizet a tűzhelyről 
magára húzott. Borzalmas égési sebeibe a gyermek 
nyolc órai kínlódás után belehalt. 

— Állatvásár. Szépvlz községben folyó  évi 
augusztus 12-tól kezdődőleg minden héten szombaton 
rendes heti állatvásár tartatik. 

— Régi haragosok leaaámoló találkoaáia. 
Fodor Imre CBikvacBárcBl gazda az uccán szembe-
találkozott Péter József  Albert régi haragosával. Rö-
vid ssóváltás után Fodor az egyik kerítésről lekapott 
egy karót a azzal olyan súlyosan Összeverte Pétert, 
hogy sebei negyven napon tnl gyógyulnak. — Fodor 
Imrét a csendőrség letartó alatta a átadta a csíkszeredai 

TANÜGY. 
Felvétel a oaikaaeredal róm. kath. főgimná-

ziumba éa flnevelö  Intézetbe. 
Az ősi főgimnázium  eredetileg Cslksomlyón léte-

sült a XVII. század közepe táján és ott virágzott e 
század elejéig, míg 1909-11-ben felépUlt  a jelenlegi 
díszes épület, a vele kapcsolafoa  flnevelő-intézettel.  A 
kettős intézet hatalmas 10 holdas park közepén áll. 
Renalssance külseje már messziről uralja a falcsiki 
medencét ÓB a két Somlyó heggyel a háttérben mind 
esatétikal, mind egészségi szempontból Románia egyik 
legmegragadóbb intézete. A magyar tannyelvű főgim-
názium állami tanterv szerint tanít és államilag érvé-
nyes bizonyítványokat ad kl. Nyilvánossági joga ven 
(483—1931. sz.) 

A főgimnáziummal  kapcsolatos nevelő intézet 
mintegy 200 bennlakó növendék befogadására  alkal-
mas, felszerelése  1B teljeBen modern. A növendékek 
családias nevelésben részesülnek. Minden lépésről szá-
mot kell adnlok, zsebpénzüket az intézeti felUgyeló 
tanárok kezelik, tanuláBukat e l l enőrz ik , vallá-
BOB erkölcal nevelésükről a legintenzívebben gondos-
kodnak. Az Intézetnek Baját orvosa van, aki díjtalanul 
kezeli a betegeket, csak a gyógyszer-számla terheli a 
szülőket. Nagy szerencse az is, hogy komoly bajok 
esetén itt van a híres „Hlrsch Szanatórium*, Bmely 
már eddig is sok esetben tett intéBetUnk növendékei 
nek hasznos szolgálatokat. 

A bennlakó növendékek mérBékelt dijért teljeB 
ellátást kapnak, kivéve a mosás (erről mindenki maga 
gondoskodik). 

Beiratkozás a főgimnáziumba  általában augusz-
tus 25-tól szeptember l-ig; azok rÍBzére, akiknek va-
lami vizsgája van (javító, felvételi,  Btb ), a vizsgák 
után; előzetes jelentkezés BB intézetbe (az InternátUBba 
IB) az egész nyár folyamán. 

A javító vizsga ideje szrptember 1—5. Az V. 
osztályba való felvételi  vizsga («xtmen de admll(re) 
Bzeptember hó 7—12; BZ I. osztály felvételi  vizsgája 
sseptember elfő  felében  (a napot kéeóbb közlll); 
tárgyai román, magyar, számtan, (a IV. elemi osztály 
anyagából írás, olvasás, elemi nyelvtani Ismeretek s 
egy könnyebb számtani példa megoldása). A felvételi 
vizsga dija 60 lej. AB őszi érettségi vizsga kezdete 
sseptember hó 20; kérés és egyób okmányok beadáBa 
augUBztuB bó 25 lg. 

Az I. osztályba iratkozó vagy más intézetből jövő 
tanulóknak, a beírás alkalmával a felvételi  kéréshez 
(erre nyomtatvány az Igazgatói irodában rendelkezésre 
áll; csak kl kell tölteni, aláírni 8 11 lejes okmány 
és 1 lejes repUlő bélyeggel ellátni) mellékeinlök kell: 
1. elemi lak. igazolványt (adeverinţa b nem certificat), 
láttamozva a revlior által; 2. születési anyakönyvi 
kivonatot (txtr&B de naştere); 3. keresslevelet; 4 ujra-
oltásl bizonyítványt; állampolgársági bizonyítványt. 
Idegen hangzású caaládneveknél szülői nyilatkozat 
(declaraţie) 1B szUkséges, hogy msgyar anyanyelvUek-
nek vallják magukat; a nyilatkozatot az elöljáróság 
előtt kell aláírni 2 tanú jsleolétében és láttamozásá-
val Idegen anyanyelvűek és izraelita tanulók csak 
miniszteri engedéllyel Írhatók be; a kérést eziránt be 
kell adni augusztus 15 lg. 

Aa I. osztályban a belrásl, tan- és fentartól  dij 
ÖBBzege ecvütt 2420 lej; a II—VII. osztályban marad 
a régi (4 350 .'ej). A főgimnáziummal  kapcsolatos In-
ternátusba a betrás a rendes beiratkozások folyamán. 
EvI dij 0000 lej, amely havi előleges részletekben 
fizetendő.  Bdvonulás BB internátusba szeptember 14 
estig. — 

Szeptember 15-én Veni Sincte, 1G án rendeB 
e'őadás. Bővebb felvilágosítást  válaszbélyeg ellenében 
szívesen ad mindkét intézet igazgatósága. 

No. 746—1933. 
Hirdetmény. 

Ciceu—Csikcsicsó község elöljárósága köz-
hírré leszi, hogy a Hargita-fürdőn  építendő 
egy 10 szobáB lakás fedél  alá hozatalának 
építési munkálataira 1933 szeptember 6 án 
délelőtt 10 órakor, a községházánál nyilvános 
versenytárgyalást tart, a szám. törvény 88—lio 
és a közp. árv. biz. szabályr. 40—53. szaka-
szainak éB az árveréBek tartásáról szóló álta-
lános szabályok betartásával. 

Ideiglenes biztosíték 2500 lej. 
Árverési, építési feltételek,  leírások és 

rajzok hétköznapokon hivatalos órák alatt az 
elöljáróságnál tudhatók meg. 

Az elöljáróság. 

határában e l a d ó 7 h o l d r é t i k a s z á l ó . 
Cin a kiadóhivatalban. i—2 

^ I l l V v l 

Ág* Állami osztálysorsjáték, 
Utolsó húzás: V. osztály, kezdődik 
aag. hó 30-án és tart október hó 6-ig. 
Siessen mindenki Borsjegyét, legkésőbb augusztus 
bó 22 lg kiváltani és bátralékalt rendezni, mert 
ellenkező esetben nyereményre nem tarthat Igónyt. 

Ezen osztálynál húzzák kl: szerenca ÍB esetben 
10 milliót, 

vagy 8 milliót, 
vagy 7 milliót, 
vagy 6 milliót, 

1 prémium 5 millió, 1 drb nyeremény 5 millió, 
1 drb nyeremény 3 millió, 1 drb 2 millió, 1 drb 
1 millió, 1 drb fél  millió, sok nagyobb és kisebb 

nyeremény. 
Ezen húzásnál 80200 darabot búznak kl 
öasaeaen 184180.000 lej értékben. 

Sok B ie rencsé t k lvánok l 
Ojstálysorajáték cslkl Intézőaége: 

Smllovlts Márton, Meroorea-Olao. 
í— 
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l i s y e l e a l ff 
A csép'ő,jéptulajdonoBok, kereskedők és bácaok W 

szíves figyelmébe  ajánlom 

speciális mérlegkészitő ff 
és lakatos mühel7emet, * 

ho'. minden célnak megfelelően  készí-
tek ÓB javitok különböző szlsztémű 

s l c é a a , t o l ó s u l y o s , s z á z a d o s , 
t i z e d . e s á s e g y e n T r a r u s a j t é s 

l i -u .em.ór legre l£e t £ 
első osztályú CBerefa,  acél és vasanyagból 
garantálva éB hitelesítve. — Áraim a gyári éB 
üzleti árakhoz viszonyítva feltűnően  alacsonyak. ) f 

Szíves megkeresést kér: 

Abos József,  Csíkszereda, jţ 
mlntsaterileg engedélyezett éa aukriaagilott 

2 - 3 £ 

5 

mérlegkéaaitó. 

Községi elöljáróság Tomeşti— Csikszenttamáe. 
Szám: 824—1933. 

Hirdetmény. 
A Tomeşti községi elöljáróság 1933 évi 

augusztus hó 31-én ujabb árlejtést tart a 
„Tarvéez" nevü községi erdőben eladandó 
1720 m* fenyőfa  mennyiségre, a községi elöl-
járóságon írásbeli és zárt ajánlatok alapjaD. 

Hivatalos becslési érték 50 lej m*. 
Bána'pénz ideiglenesen 8600 lej. 
Feltételek megtekinthetők a községi elöl-

járóságon valamint a felcsiki  járási erdőgond-
nokságán Csíkszeredában. 

Tomeşti, 1933 évi augusztus hó 2-án. 
Községi elöljáróság. 

t „GENERALA" 
ROMÁN ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ R. T.BUKURESTI 

A'aplttatott 18B7 évben. 
Teljesen befizetett  alaptőke 50.000 000 Lel. 

Saját fedezeti  tartaléka 400.000.000 Lei. 
A következő biztosítási ágazatokkal foglalkozik: 

TÜ1-, Jég-, Balaiet-, Saavatoaaág-, Be-
töréses lopia-. Autó-, Caaoó-, Üteg-
éi aaáltltmányoaáal b i a t o a l t á a o k . 

I M l a d e n . fajtaju  ó l o f b l z t o s l t á u s , 
beleértve az orvosi vizsgálat nélküli 
és havi sorsolásos népblztoBltáBokat is 

Í Caikvármegyel fóügynökségUnk  vezetője: 

LŐRINCZ JÓZSEF CSIKSZEREPA, 
volt takarékpénztári Igazgató. 

8» Síremléket,  hadiemléket g 
és mindennemű kőipari tárgyat, 
hazai és külföldi  márványból, 
trachitból és különböző kövekből, 

MALOMKÖVEKET 
kemény terméskőből, eredeti 
terv szerint, szakszerű kivitelben, 
a legoloBÓbban készit :—: 

Fancsali Bálint, köfaragómester 
Székely udvarhe ly t , 
— a vasúti állomás mellett. — i-
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