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Szent István 
a magyar katholikusság nagy ünnepe. István 
első magyar király volt, aki a kereszténységet 
népivel felvetette  és azt a békés alkotó mun-
kára fogta.  Augusztus 20 án Ünnepeljük a szent 
királynak emlékét, akinek kiválóságát, bö'cse-
ségét egy évezred aem homályosította el. Mert 
állampolitikai, emberi nagysága megtalálta né-
pinek az életet biztosító helyes utat, amely 
nélkül elveszett volna. A kereszténység szelle-
mében összefogta,  annak kultúrájában meg-
acélozta egy végtelen küzdelemre. 

A magyar katolikusság tisztelettel ünnepli 
Szent litvánt. Ma is hiszi, hogy a vallásos 
hitéhez való ragaszkodása, a keresztényi Bze 
retet alapjain való kitartása olyan örökség, 
amely Krisztus szikláira épült és megdönthe-
tetlen életet ad azoknak, akik benne bíznak 
Ma különösen, amikor a hitetlenség egyformán 
pusztít sorainkban, amikor a kétezer éves hit 
uek kapuit döngetik, merítsünk Szent Isván 
életéből, a pogányságból kivezetó bátor kez 
dem^nyezésóból páldát. Higyjük, hogy nekünk 
a keresztényi szeretetben, ősi hitünkben, annak 
kitermelt intézményeiben és egy évezred küz 
delonin átsegítő keresztény ku'turájában egye-
dül van megadva az élet lehetősége. Vallásos 
szívvel és meggyőződéssel higyjünk abban, 
bogy ebben a keresztényi életfelfogásban  végre 
egymásra fognak  találni az ország nép9i is. 

Bizalmas rendelet 
érkezett a kisebbségi vállalatokhoz. Arról van 
benne szó, hogy alkalmazzanak többségi tiszt-
viselőket, a többségi nemzet arányszámának 
megfelelően. 

Ugyanakkor jön ez. amikor a magyar 
vasutasok kálváriája már világbotrány. Éven-
ként megujuló nyelvvizsgákon sorra vágják ki 
a kisebbségi vasutasokat. Csak azért, mert 
hely kell a többségieknek. A munkásbiztositó 
újjászervezése során több száz kisebbségi em-
ber maradt az uccán, 20—30 évi szolgálat 
után kidobták. Egyszerűen csak azért, mert hely 
kell később a többségiek számára. — És igy 
tovább. A bizalmas rendeletnek nem sok értelme 
van. Először azért, mert amúgy sincs ez ország-
ban kisebbségi vállalat, amely egyáltalán al-
kalmazhatna valakit. Mire ? Hiszen ki van 
végezve itt minden és mindenki. Nem alkal 
maznak azok már sem ilyen, sem olyan mun 
munkaerőt igen tisztelt bizalmas rendelet. 

A katholikus nagygyűlés, 
melynek a színhelye az idén Gyergyóazentmlklós leBZ, 
mind nagyobb éB nagyobb arányokban bontakozik ki. 
Mind B központi vezetőség, mind a gyergyói rendező-
nég mindent elkövet, hogy aa erdélyi magyar katboll-
ku'ok e nagy találkozója minél jobban sikerüljön, 
minél fenysebb  bizonyítéka legyen aa egységünknek 
éa összetartásunknak; a nagy Blváraágban, amely 
bennünket körülvesz, minél többen merltaenek ott erót, 
minél többen fogjanak  lángot, amelyet eleven életté 
váltsanak ott, ahová őket a Gondviselés állította. 

A nagy gonddal és körültekintéssel összeállított 
program felöleli  a mának aok égető kérdéBét a nem-
csak komo'y okulást, hanem lélekemelő, nemes szóra-
kozást Is kiván nyújtani férfiaknak,  nőknek, Ifjúságnak, 
a nép szélea rétegeinek egyaránt. 

GyergyéHaentmlklÓB aaékely népe aaeretettel várja 
katholikus testvéreit a nekünk, akik velük együtt 
ugyanazon vármegye a ugyanazon ősi bit klaaazlkuB 
földjén  élünk — kétszeresen szól a hívás, hogy elmen-
jünk oda éa megjelenésünkkel ia bizonyságot tegyünk 
az együttérzés, aa ősi bit mellett; a hit mellett, mely 
a századok viharaiban fentari  ott bennünket a amely 
a mai Bulyoa Idők eaer nyomorúsága éa asorongatott-
Bága közepette ia bizalmat, reményt augároa belénk a 
a földi  korlátokat túllépő erejével éa hatalmával aaebb, 
jobb élet aálogát nyújtja nekünk. 

A nagygyűlés ideje: szeptember hó 2—3 napja. 
Jelentkezni lehet: a Katholikus Népszövetség Irodája, 
Gheorghenl, Jud. C uc. 

A részletes programm a következő: 
Szeptember 2-án d. e. 9 órakor: Venl Ssncte. 

Szentbeszédet mond Balázs FeuMMtoal prelátus. 
D. e. fél  11 órakor a Kalholiknftlniszötfeiség  köz-
gyűlése. 

1. Elnöki megnyitó. 
2. Jelentések. 
3 Btbl'on vizel mellett. Éaek. E'őadja a gyula-

fehérvári  teológiai énekkar. 
4. Ünnepi beszéd Báthory Istvánról. Tartja Dr. 

Boga Alajos igazgató. 
6. A népszövetségi kulturszakosztály programja. 

Tartja Walther Gyula, a Katholikus Akadémia tagja. 
6 Páp rl himnusz. 
D. u. 3 órakor a kulturális Bzakosztály gyüléae. 
1. Dr. Paál Árpád: A katholikus lakola-ügy jelen 

állása és jövő feladatai. 
2. Márton Áron: A kiszélesített Iskola. 
Délután 4 órakor a szociális szakosztály gyOléBe. 
1. Dr. Sulyok István: Az erdélyi katholikusság 

gazdasági feladatai. 
2. Rijka Géza: A katholikus munkás-szervez-

kedés. 
3. Petrovay Tibor: A szövetkezeti gondolat fel-

karolása. 
Este 7 órakor: Litánia a plébánia templomban 

és rövid exhortácló. Tartja P. Vargha IrenaeuB Olm. 
Ette 9 órakor a Katholikus Akadémia Irodalmi 

eBtje. 
1. Elnöki megnyitó: Dr. Námethy Gyula. 
2 Székely népdalok: Előadja a népBzövetaégi 

énekkar. 
3 Verseitől előad D' Szalay Mátyás. 
4. Székely lakodalmi jelenet. 
5 Emlékbeszéd FogersBBy Mihályról. Tartja Dr. 

Bitay Árpád. 
G. Verseiből előad Dalda Jetó. 
7. Székely népdalok. Előadja a népszövetségi 

énekkar. 
Szeptember 3-án, vasárnap d. e. 8 órakor férfiak 

és nők közös szentáldozása. Fél 10 kor ünnepi tábori 
mise és utána közvetlen dlezgyüléa SaentmlBén prédi-
kál Gállfy  Sándor. 

Dlszgyüléa programja: 
1. Megnyitó. 
2. Matolay Zoltán beszéde: A katholikus férfi 

kötelességei ma. 
3. Szakáca BilázB: Katholikus áldozatkészség. 
4. Dr. Gyárfás  Elemér beszéde. A katholicizmus 

nrpfenntartó  ereje. 
6. Zárszó. 
Délután 3 órakor. A Katholikus Nőszövetség 

gyűlése. 
1. Simon Berta: Családi és társadalmi béke. 
2. Steitner Andrea testvér: A bolsevizmus elleni 

küzdelmünk. 
Délután 2—5 lg az Ifjúsági  sportversenyek atlé-

tikai versenye. 
Délután 5 órakor aa ifjúsági  egyletek felvonullss, 

rövid gyűlése. 
1. Arany—Révffy:  Rendületlenül. Előadja a gyula-

fehérvári  teológiai énekkar. 
2. Márton Aron ifjúsági  préaeB besséde. 
3. Aa Ifjúsági  csoportok képviselőinek felszólalása. 
4 Hoppé: Daloljatok. Előadja a gyulafehérvári 

teológiai énekkar. 
Délután 6 órakor. Szentségi körmenet. Befejező 

beszédet tart Ujlaky János. 

Oyergyóalfaluban, 
a gyergyóaaentmlklóal nagygyűléssel kapoao 
latban a Kathollkua Népaaövetaég táraadalom 
tudományi éa nevelésügyi tanfolyamot  rendea. 

A Kathollkua Népaaövetaég elaősorban a nép 
müvelésael, tanítással foglalkoaók,  papok, tanítók, taná 
rok, egyesületi veaetők, de máa érdeklődők réBaére la, 
gazdag műsorral tanfolyamot  tervea, mely felöloll  a 
neveléB-, állam- és társadalomtudomány legidőszerűbb, 
legmodernebb kérdéseit Aki bele akar kapcsolódni aa 
Igazi haladáa hatalmaa áramába, aa rendkívüli értékéé 
anyagot éa lrányltáat meríthet e knrauson. A nagy-
képzettségű előadók neve blatosltja a tanfolyam  gaz-
dag tartalmát éa magaa salnvonalát. 

Az előadások Bzinhelye Gyergyóalfalu,  honnan a 
kurzua végén könnyen át lehet menni Gyergyéaaent-
mlklÓBra a kath. nagygyűlésre. 

A tanfolyamnak  részletes programját alábbiakban 
közöljük. Érkezés augusztus 27-én délután a gyergyé-
Bzentmlklósi állomásra. Elszállásolás Alfaluban  magán-
házaknál. Négy napon át délelőtt 9 órai kezdettel 
három előadás, délután 4 órai kezdettel két előadás 
leaz a következő terv aaerlnt: 

1933 augusztuB 28: 
1. Dr. György Lajos: Megnyitó. A kereBztény 

pedagógia alapelvei. 
2. Sándor Imre: A gazdaságtörténet. A termé-

szeti népek gazdasági élete. Középkori gazdálkodáa. 
3. Márton Aron: Kereaatény közgazdaságtan. A 

nemzetgazdaság célja éa alapelvei. 
4. Dr. Baráth Béla: A Bzoclológla tárgyköre. Ke-

reaatény társadalom-bölcselet. A természetes jog léte 
éa saerepe. Egyén és közösség. 

5. Márton Aron: A magántulajdon. 
1933 auguBBtua 29: 

1. Dr. Biráth Béla: A társadalom lényege s fel-
épltettsége. 

2. Sándor Imre: A kapitalizmus fogalma,  fejlő-
dése, bírálata. 

3. Dr. György LajoB: A szociális neveléa. 
4 Dr. Sulyok István: Aa agrárkérdés. 
5 Márton Aron: Aa lakolán kívüli népművelés. 

1933 auguaatuB 30: 
1 Dr. Baráth Bála I Az állam természetjogi jel-

lege, célja és feladata,  hatásköre. 
2. Sándor Imre: A szociális moagalmak fejlődéae. 
3. Dr. Sulyok István: A kis- éa köaéplpar a ke-

reskedelem kérdése. 
4. Dr. Rajka Gáza: A munkáskérdéa. 
5. Dr. György LajoB: A szociális neveléB gya-

korlata. 
1933 augusatus 31: 

1. Márton Aron: Világnézeti neveléa. 
2. Dr. Sulyok István: Világgazdaság, gaadaaági 

krlziB. Megoldási törekvések. Technokrácia. 
3 Dr. Baráth Béla: Fasiszta éa kommunlata gaa-

daaági rendszer. 
4. Dr. Gyárfás  Elemér: A nemzetközi jog éa 

természetjogi megalapozottBága. 
5. Dr. Baráth Bála: A kommunlata éa faslaata 

nevelési rendazer. 
Az előadások közti időt tervszerűen beosztott 

gyakorlati megbeszélések fogják  kitölteni. 
• 

Akik a kurzuson résztvenni kívánnak, jelentkeaé-
seket egyenesen Gaál Tamás esperes-plebánoa ur 
Joseni, Jud. Ciuc cimre küldjék legkésőbb augusa-
tus hó 22-ig. A Katholikus Népszövetség 60 réaatvevA 
részére ingyenns ellátást biztosit. Erre való igényt a 
jelentkezésnél ki kell fejezni.  ElsŐBorban Igényt tart-
hatnak a kedvezményre a tanítók jelentkezés sorrend-
jében Azon résztvevők, akik kedvezményben nem ré-
szesülnek, napi 60 lejt fizetnek  kosaiért. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Románia beszüntette  a külföldi  fizeté-

seket.  A kormány elhatározta, hogy augusa-
tus 16-től beszünteti a külföldi  adósságok 
esedékes részleteinek idegen devizákban való 
fizetését.  Az úgynevezett transzfer  moratorium 
útjára lép, azaz nem fizet  tovább abban a 
pénznemben, amelyben a kölosönt kapta. Igenis 
fizet  a kormány buz&ban, olajban, petróleum-
ban, fában,  amit akarnak a külföldi  hitelezők, 
osak nem devizában. Vásároljanak tőlünk a 
külföldi  kereskedők, hogy legyen meg a lehe-
tősége a külkereskedelmi mérlegünknek a 
devizák előteremtéséhez. Különben nem tudunk 
fizetni.  Igen okos elhatározás volt ea a kor-
mányzattól, elég kár, hogy ilyen későn gon-
dolkozott meg, amikor már a polgárairól le-
nyúzta aa utolaó rend bőrt is a külföldi  hite-
lező kielégítése érdekében. Végeredményben 
kár volt idáig is erőltetni a dolgot csak aaért, 
hogy jófluknak  látszódjunk. Miért P Máa orszá-
gok la megmondták már régen, hogy nem 
tudnak fizetni.  Mi ia bevallhattuk volna eat 
már évekkel ezelőtt, akkor talán mig sem 
tartanánk ott, ahol ma. 
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Seletzkyt  öt évi  fegyházra  Ítélték.  A 
SeletBky botrány tárgyalását befejeite  a buka-
resti hadbíróság. Seletzkyt, a Skoda-Üzemek 
romániai képviselőjét 5 esztendei börtönre Ítél-
ték. A bíróság kimondotta, hogy Seletzky bű-
nös az állam biztonságát érintő katonai okmá-
nyok megszerzésében. Szóval a Skoda botrány 
egyik fele  befejeződött.  A valódi botrány azon-
ban ezután következik. A védelem ugyanis 
azt aa álláspontot vallja, hogy a Skoda ügy-
nek sokkal nagyobb bOnösei vannak, mint 
Seletzky az egyszerű ügynök. A közvélemény 
sok millióa panamákat érez az ügy mügött. 
A bíróságnak ezután tisztáznia kell azt is, hogy 
kik károsították meg az országot, mert Seletzky-
nek egyedül nem állott módjában azokat a 
panamákat elkövetni, mint amelyek a Skoda-
ügy mögött vannak. Seletzky védői rákéBzül-
tek arra is, hogy az igazság érdekében gramo 
fon  lemezekre vett nyilatkozatát fogják  a világ 
elé tárni azoknak a román előkelőségeknek, 
akik a parrel kapcsolatosan súlyos bizonyi 
tékokat produkáltak annak idején Seletzky 
mellett. 

Japán  diszkard  a magyar miniszterelnök-
nek. A jxpán—magyar testvériség ápolásán 
dolgozó Túrán Nippon egyesület  küldöttsége 
Gömbös magyar miniszterelnöknek, a két nem 
zet baráti viszonyának jelképezésére japán 
diszkardot adott át. 

Mirto  tárgyalásai  Csehszlovákiával.  A 
román búzának és tengerinek Csehszlovákiába 
való kivitele érdekében Mirto miniszter tár-
gyalásokat folytatott  Prágában és sikerült elvi 
megállapodást létesíteni. 

A Finn  öbölben elsüllyedt  orosz tenger 
alattjárót,  amelyet mult év nyarán ért katasz-
trófa,  most megtalálták és kiemelték. A hajó 
belsejében valamennyi elpusztult tengerész 
hulláját megtalálták és Kronstadtba Bzállitot-
Iák, ahol nagy katonai pompával temették el 

A román kormány most dolgozik a nj ug-
dijak átszervezésével. Az őszi parlamenti ülés-
szak fogja  tető alá hozni ezt a nagy fontosságú 
kérdést, amely állítólag megakarja oldani a 
nyugdíj ügyünk körüli rendkívüli sok panaszt, 
és egyenlőtlenséget. 

A magyar kormány rendeleten dolgozik, 
amely lehetővé teszi a gazdaközönségnek, hogy 
adótartozásait búzában fizethesse. 

Az olasz  kormány elhatározta az észak-
olaszországi vasutak villamosítását. A munká-
latokat két éven belül végrehajtják. 

Can'kow  bolgár  miniszterelnök  ellen  me 
rényletet  követtek  el,  C»nkow sértetlen 
maradt. 

A börtönben nyaral  egy szegedi  városi 
tanácsos. Dr. Bőrdög szegedi vároai tanácaos 
és felesége  aradra jöttek nyaralni. A román 
ha'áron letartóztatták, miután bőröndjükben 
egy uj női kabátot éa 1500 cigarettát találtak. 
Ezért 47000 lej pénzbírságot róttak ki. Átad 
ták az ügyészségnek, amely nem engedi sza 
badon, amig ezen Összeget elő nem teremtik. 

A tőzsdések  nyelvvizsgája.  Ilyen is van 
M4g pedig elég szigorú. Temesváron a dohány 
tőzsdések nyelvvizsgáján tizen buktak el. 

A gödöllői  cserkész  világtáborozás  aug 
16 én ünnepélyes keretek között véget ért. 
A oserkésztáborozáson részt vett 64 nemzet 
gyermekei elragadtatással beszélnek arról a 
magyar vendégszeretetről, amely minden lépé 
süket elhalmozta. 

Japán  akciója a flottafejlesztési  egyenlő 
ségért.  A japán külügyminisztérium hatázozoti 
aa uj flottakövetelések  dolgában. Eszerin' Japán 
nem fogadja  el többé a legutóbbi washingtoni 
értekezleten megállapított úgynevezett relativ 
flottaarány  rendszerét, hanem a relativ egyen 
lóség helyett abszolút egyenlőséget követel a? 
amerikai, illetve aa angol flottával.  A japán 
köavélemény nagy rokonsaenvvel fogadta  a 
külügyminiaaterium ezen állásfoglalását. 

Minden muzsikának szilnjön meg zengése... 
mondja a menyasszony-gazda a Sepsiszentgyörgyön 

1933 évi augusztus hó 27-én délután 7 órakor bemutatásra 
kerülő „Ősrégi székely lakadalom* mondókájában. Csiki 
székely atyánkfiai,  lányai, menyecskéi, asszonyai, a vasár-
napi munkaszünet, vagy a hétköznap abédszttnetében figyel-
jetek fel  egy pillanatra arra, hogy mi készül Dr. Hiraoh 
Hugóné rendezésiben f  A sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági 

kiállítás keretében a már említett időben, a csíki székelyek 
fogják  megmutatni, hogy mit tudnak I Mert higyjétek el, 
nem pusztán egyéni iigy, hogy miképpen zajlik le az .ős-
régi azékely lakadalom" bemutatása, három székely várme-
gye versenyez azért, hogy tudása, képessége legjavát adja 
éa ezzel elismerést szerezzen vármegyéjének. Csíkból indult 
ki a BZŐttes mozgalom, Csíkban rendeződnek meg az „Ezer 
Székely Leánynap"-ok, a csiki székelységben van meg ma-
radék nélkül a laji, vallási és nemzeti összetartás, tehát 
méltán vindikálhatja magának népművészeti szempontból is 
az elsőséget. Azonban ez nem a rendezők, nem az áldoza-
tot hozó szereplőkön múlik egészen, hanem mindnyájunkon. 
Akkor, mikor Dr. Páll Gáborué és Dr. Hirscb Hugóné 
fáradságot  nem ismerve küzdenek azon, hogy Csik első le-
gyen ugy népművészeti, mint a népéleti sajátos művésze-
tünk bemutatásában, nekünk is kikeli vennünk részünket 
azzal, hogy minél nagyobb számban veszünk részt ötletek 
kitermelésében, féltett,  művészi szőnyegeink, festékeseink, 
varrottasBaink stb. rendelkezésre való bocsátásával és azzal, 
hogy az .Ősrégi lakadalom* bemutatása alkalmával szere-
pet vállalunk. Nincs itt szó nehezen betanulható, hosszú 
szerepekről, hanem csupán székely viseletben való megjele-
nésről, hogy minél impozánsabb, festőibb  legyen a lakadalom 
keretében történő nászlelvonulás. Kérjük azért azokat, akik-
nek székely szőttesük van, kerítsenek, ha nem volna, amit 
alig hiszünk, megfelelő  partnert és vegyenek részt a nász-
felvonulásban.  Ugy is legnagyobb részük megtekinteni a 
kiállítást enélkül is, miért ne tegyék mozgalmasabbá, színe-
sebbé azt az előadást, amely Csikmegye előnyére, vagy 
szégyenére válhat? 

Alig van község Csíkból, ahonnan már eddig ne je-
lentkeztek volua többen a résztvételre. Ősi székely kóbere.s 
szekerek indulnak meg 2ti-4u este Sepsiszentgyörgy leié, 
ahol megfelelő  helyiség áll rendelkezésre a fáradalmak  ki-
pihenésére, Vonatok, autóbuszok outják majd a csíkiakat 
és nem kétséges, hogyha Nagyvárad, Arad, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Temesvár, egyszóval az egész Erdély ad 
találkozót Sepsiszentgyörgyön, bogy megtekintse a székely 
népművészetet, gazdaságot éB népi előadásokat, a csíkiak is 
ilyen közélről méltóképpen vonulnak majd lel. Az clőadáso-
kou résztvesz az egész világ diplomáciai testülete is. 

Az B()siégi székely lakadalom1* bemutatása 20X20 
m.-es szabadtéri színpadon történik, villanylámpák, rellekto-
rok hatalmas lényében, meseszerű díszletek és Csíkszereda 
város, valamint (.iyergyókilyénl'alva, Madaras, Csikcsoniortán, 
Csobol talva, Somlyó Taplocza, BOIZBOVS, Kászon stb. köz-
ségek műkedvelői színe-javának részvételével. Senki Be gon-
dolja azt, hogy az ezen való részvétel és szeleplés kivált-
ságos dolog. A rendezőség gondoskodott arról, hogy uriasz-
szonyok és térliak, falusi  gazdaemberekkel és falusi  leányok-
kal, asszonyokkal vonuljanak fel.  Kérjük, legyenek bizalom-
mal és érezzék át azt az intenciót, amely azt akarja, hogy 
a székely értékek és összetartás érdekében fogjon  kezet a 
város a faluval  és ez legyen erre a legelső alkalom. Kedve-
zőtlen idő esetén gondoskodva van megfelelő  nagy teremről, 
megfelelő  színpaddal, teliét d rossz idő se tartson vissza 
senkit. A csíkiak száma mindjárt a megnyitó zene után 
következik és mintegy 1 óráig tart, úgyhogy, akik vonattal 
visszaakaruak menni (kedvező vasúti menetién jegyeket, 
lebet váltaui), azt a 11 órás éjjeli vonattal kényelmesen 
megtehetik. Ha pedig maradni akarnak a táncmulatságra, 
akkor is a rendezőség goudoskodik megtelelő tömeges 
szállásról. 

A 250 szereplőből álló „társulat" előadásában az ősi 
székely lakadalom bemutatása igazáu pompás, baugulatos, 
szinszerü és végtelenül érdekes lesz. Hangulatos, székely-
kapus színen megjelennek a székely legények és tiatal karcsú 
tenyől'át „ütnek" a menyasszonyos ház elú.. Aztán jön a 
vőfély  virágos bottal és megkezdődik a rigmusos mondókák -
kal lakadaluin. Hogy milyen ősrégi szokásukkal, hagyomá-
nyokkal ébrentartott jelenetek, mókák, versek, ,cigáuy-bándau 

ulti. keriiluek előadásra, bemutatásra, azt nem áruljuk el, de 
az inindeu várakozáson leiüli lesz. A „cigáuy-báuda* maga 
szenzációs lesz. Csíkszeredai úriemberek olyan teljesitményt 
nyújtanak a „tekenős" urileány szereplővel, hogy a jókedv 
hangos kacagásban fog  kirobbanni, az pedig már l'élsiker... 
Hát, amikor két feuyőszál  székely lejteni kezdi a „csür-
döngölőst" : járd ki lábam, járd ki most, Horgas inain le 
ne rogyj — rigmusokkal páratlan látnivalókat nyújtanak. 
Hát a kicsikék tánca, akiknek .tágasság" kell... 

Mindent összevéve, nekünk kell most az egész Erdély 
előtt megmutatnunk Csik becsületét. Erdekünk tehát közre-
működni az agilis rendezőséggel a siker érdekében, (a. i.) 

Rendőrségi tudnivalók. 
Csíkszereda város rendőr főkapitánysága  a következő 

közérdekű rendelkezéseket közli: 
1. A házak előtti folyókákat  gondosan ki kell taka-

rítani. A rendőrség 8 napon belül általános vizsgálatot tart 
és szigorúan büntetni fogja,  akik ezen rendelkezésnek eleget 
nem tettek. 

2. A rendőrség felhivja  a figyelmet  az udvarok tisztánt 
tartására. A jövő hét folyamán  a közegészségügyi bizottság 
udvar vizsgálatokat tart. Mindenki saját érdekében is tegyen 
eleget a köztisztasági követelményeknek. 

3. Az állatvédelem érdekében a rendőrség szigorú 
intézkedéseket kapott. Felhivja tehát a figyelmet,  hogy min-
den állatkínzást a legszigorúbban megtoról. A rendőrségi 
közegek utasítást kaptak, hogy iga/onó állatok túlterhelését, 
azok verését megakadályozzák a általában minden állatkin-
záai esetet jelentsenek fel,  hogy azokkal azemben a legszi-
gorúbb eljárást alkalmazhassák. 

4. A rendőrség ezúton ia közli, hogy vásár napokon 
legszigorúbban tilos a viszont elárusítóknak a piacon dél-
előtt 10 óráig vásárolni. Általános panasz, hogy a viszont-
eladók a korai órákban mindent összevásárolnak a piacon a 
a közönségnek később drágábban eladják. A rendőrség már 
a lagközelebbi heti piacon szigorúan érvényt szerez annak 
az általános piacvédelemnek, hogy vísionteladók délelőtt 10 
őriig semmi körülmények között M vásárolhassanak. 

5. A kutyák megkötve tartandók. Uccára caak száj-
kosárral ereszthelők. A kóbor kutyák kiirtásának radikális 
kivihetőségét biztosítandó a rendőrség figyelmezteti  a kutya-
tartókat, hogy jövő héttel kezdődőleg Bzigoruan alkalmaz-
kodjék ezen rendelkezéshez, miután minden az nccán tartóz-
kodó kutyát lemérgeznek. 

6. A zárórák pontosan betartandók. 
7. A rendórség tudomására jutott, hogy sok kereskedő 

a közegészségügyi miniszter engedélye nélkül ecetszeszt árul. 
E tekintetben is szigorú elIenőrzéB következik. 

A közegészségi törvény idevágó paragrafusa  szerint 
az ecetszesz elárusitásával csak azok foglalkozhatnak,  kik-
nek erre engedélyük van. Az ecetszeszt ezek ia csak a tör-
vény által megengedett lehigitott állapotban hozhatják lor-
galomba. Aki engedély nélkül árusít ecetszeszt, vagy az 
előirt szabályoktól eltérően hozza azt forgalomba  5—60 ezer 
lejig büntethető. — A rendőrség szigorúan fogja  ellenőrizni 
a törvény fenti  rendelkezéseinek betartását. 

8. A rendőrség figyelmezteti  a kereskedőket, hogy a 
járdatesteknek árukkal való elfoglalása  tilos. 

9. A rendőrség a városi polgárság nyugalma érdeké-
ben ismételten figyelmezteti,  az éjszakai részeg orditozókat, 
hogy minden esetben példás szigorúsággal jár el azokkal 
szemben, akik megfeledkezve  emberi mivoltukról az éjjeli 
csendet zavarják. — Egyben figyelmezteti  a vendéglősüket 
arra, hogy berúgott embereket ne szolgáljanak ki. 

10. A rendőrség megtiltja a cselédeknek, hogy vasár 
és ünnepnnp a főútvonalon  csoportosan sétáljanak. — Kéri 
a gazdákat, hogy cselédjeiknek ezt tudomásul adják. 

A fenti  helyes és a közérdekét szolgáló rendőrségi 
(elhívást közöuségünk ügyeimébe ajánljuk, nehogy késiiljli 
kellemetlenségek és büntetések érjék azok be nem tartása 
miatt. 

Hangverseny és szabadtéri előadás 
a sepsiszentgyörgyi kiállítás alkalmával. 

A sepsiszentgyörgyi kiállitás alkalmával gazdag szóra-
kozási alkalmakról is gondoskodott a rendezőség. A prug-
rammnnk kiemelkedő része tolyú év augusztus liú 2fi-án 
este fél  9 órai kezdettel a kollégium tornatermében megtar-
tandó hangverseny műsora a következő 

1. Veress Gábor: Székely népdalok. Énekli a sepsi-
Rzentgyörgyi lérlidalárdákhól alakult összkar. Vezényel 
Mirtse Dénes szemerjai énekvezér. 

2. I. Schubert: Ave Maria. II. Brahms: Magyar tán-
cok. Hegedűn játsza Wutschi Allréd hegedűművész, zongo-
ráu kiséri Bágya András koll. zenetanár. 

3. StraiiHz János: „Denevér" című operájából a ka-
cagó áriát énekli UrinösHy Magdolna kolozsvári operaéne-
kesnő. Zongorán kiséri Benedek Kálmán. 

4. Előadást tart Kós Károly műépítész, író. 
5. Kristó—Nagy Szerenád. Énekli a sepsiszentgyörgyi 

ret. egyházi dalárda. Vezényel Nagy József  énekvezér. 
<>. Zongorán játszik Zakariásué Deák Lenke, zongora-

művésznő. 
7 Kacsóh l'ongrác „János vitéz" c. daljátékából a 

királyleány áriáját énekli t'rniössy Magdolna operaénekesnő. 
Zongorán kiséri Benedek Kálmán. 

H. Veress (iábor: S/.ékely népdalok. Énekli a sepsi 
szentgyörgyi alkalmi vegyeskar. Vezényel Király Lajos nyűg. 
igazgató tanító. 

S z a b a d t é r i e l ő a d á s . 
1933 évi augusztus hó 27-én este fél  H órakor pedig 

a kollégium udvarán nagy szabadtéri elöadáB lesz a követ-
kező műsorral 

I. Nyitány. Játsza Háromszékvármegye községeinek 
egyesitett zenekara. Vezényel: Kováts András rétyi ret', 
lelkész. 

2. Ősrégi csiki lakadalom. Bemutatja Dr. Hirscli Ilii 
góné Filep Judit rendezésében 200 csiki székely nő és féili 

3. Háromszék! kukoricafosztó.  A fosztóknak  Arany 
János: .ltegn a csodaszarvasról" cimü költeményét mesélik 
Hunor és Magyar mondáját megjeleníti Sepsiszentgyörgy 
itjusága és a 30 tagból álló tündér-balett. 

4. Udvarhelyszéki fonó.  Énekekkel, játékokkal, tán-
cokkal. Bemutatja 150 udvarhelyi székely nő és félti. 

5. Népdal-egyveleg. Játsza Háromszékvármegye köze-
geinek egyesített zenekara. Vezényel: Kováts András rétyi 
ref.  lelkész. 

Augusztus hó 28-án este székely nótaestet tartaDak 
a kollégium tornatermében. 

A Bzékely nóta sajátságairól előadást tart Dr. Keresz 
tes Károly. Ennek keretén belől székely dalokat énekelnek 
falusi  legények és leányok és ősi székely tánczenét játsza-
nak falusi  cigányok. 

Turista-találkozó az Egyeskönél. 
Éppen egy éve annak, hoey a brassói Turista 

Egylet keretében mUködó csíki Turista Egyesület az 
Egyeskőnél felépítette  elfő  menedékházát, amelyet 
országos keretek között ünnepélyesen adlak át rendel-
tetésének. Ennek as évfordulónak  a megünneplése, 
valamint a turisztika propagálása volt a célja Turista 
Egyesületünknek aklor, amikor e hó 18-ára, vasár-
napra, turista-találkozót hívott össze az EgyeBlőhöz. 
A hívó szó elhangzott messzire. Meghallották Kolozs-
váron, Brassóban, Székelyudvaihelyen, Oyergyóbsc, 
hogy ne 1B rm ltsük Felesik községeit.... 

És jöttek a turisták, érdeklődők és mindazok, 
akik a terméssel fönségében  az Egyeskó gyönyörű vi-
dékén keresstül gyönyörködni tudnak. Nem volt előt-
tük tér éa IdA. Botrányos utakon autóbusaokkal, éjféli 
vonatokkal, gyalog igyekeatek, hogy a tárlata aaolidá-
ritáaon kívül példát mataaaaaak aaékaly népünknek, 
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bogy tanulják megbecsülni természeti kincseiket és 
ezen keresztül még jobbén szeressék eit a földet, 
amelyen élni éa halni kell. 

A kora reggeli órákban érkezünk u Bgyeakőhös. 
A menedékház környékén már élénk mozgás észlelhető. 
Nyaraló társaságok családtagjai, hozzátartozói várják 
a családfőt.  Már messziről vidám üdvözlésekkel köszön-
tik az érkezőket... Előzékeny fiatal  turisták jönnek 
szembe velünk. Elveszik a hátizsákjainkat, örömtől 
eugárzó arccal érdeklődnek, hogy fáradtak  vsgyuok-e? 
Aztán a 21 klm.-ea gyalogút ntán milyen jól eBlk 
megpihenni a menedékház előtt felállított  padokon 1... 
Kölcsönös üdvözlések után kezdetét veszi a reggelizés. 
Páro'gó teával kedveskednek a nyaralók. Aztán Mayer 
Jancsi és a DrócBa fluk  és leányok, a mindinkább 
gyülekező fa'usi  leányok, asszonyokkal pompás tábori 
oltárt rögtönöznek. Időközben jönnek a ko'ozsvárlak, 
élükön Dr. Balogh Eroó tanárral és Szolnoki mérnök-
kel, akik az Erdélyi Kárpál Egyesületet képviselik... 
J innék a brassóiak Székely Oéza hírlapíróval aa éléo, 
aki a Brassói Turista Egyletet képvlBell. Majd messzi-
ről Bányai János Bzékelyudvarhelyl tanárnak, a neves 
eeologuniak éa lapaaerkesatőnek magas alakja tünlk 
fel.  Társaságában Igen saép ssámu székelyudvarhelyi 
kirándu'ók, férfiak  és nők jönnek vegyesen. A Gyllkostó 
felől  érkeznek a cyergyólak, Adler Sándorral és fele-
ségével az élen. Hát óra óta jönnek és saját kijelen-
tésük BZ'ríut a szép vidék minden fáradságukat  elfe-
ledtette. Komótosan, ragyogó fehérben  jönnek a csángó 
pásztorok festői  öltözetükben. Hozaa őket a szivük és 
BZ a hir, hogy szentmisét hallgathatnak aa ur legfön-
Bégesebb templomában: a természet ölén. Jönnek aztán 
a szomszédos köaaégek kirándulói Is. Kivesebb számba, 
mint a tavaly, de annál lelkesebben. Hiába a megkésett 
mszei munka és a levegőben lógó.eső sokat visszatartott. 

11 óra körül megérkezik Boga István csikszent-
(iomokosi plebánoa ls temesvári vendégeivel. Az egész 
társaság olyan, mint egy nagy család. A csíkszeredai 
turisták büszkén mutogatják a menedékházhoz újonnan 
rpitett nyári konyhát, jégpincét és más mellékhelyi-
ségeket. A menedékházban kellemes meleg van, mert 
éjsz ikára tüzet tettek a nyaraló gyermekekre való 
tekintettel A natyBzerU téglakályba Lukács cslkBomlyói 
kályhameatert dicséri, aki már háromszor rakta át ÓB 
épi'ette fel  teljeaea díjtalanul. A menedékház vendég-
könyve kézről-kézre jár. Mindenki beirja a nevét emlék-
képpen Közben hirtelen BPŐ kerekedik, de nem tud 
kifogni  az elpusztíthatatlan jó kedven. Annak elmultá-
val megtelik a metedékház kertje, megkezdődik a 
Hz-ntmisMeghatott lélekkel szárnyal fel  az ég fnlé 
az ima és az egyszerű egyházi ének... Evangéliumkor 
beszédet irond Boga plébános. A rendületlen hitről 
beszél annyi lélekkel, olvan sslnes és megkapó hason-
lítókkal. hogy a jelenlevőket egéBzen magával ragadta 
én egy sslvvel-lélekkel mondották utána a beszédet 
záró .Hiszekegyet...* 

Mise után Vámszsr Oéza tanár, a cslkl Turista 
Eţylet elnöke üdvözölte a magjelenteket, akiknek 
»záma mutatja, ho?y a cslkl turlBták által elhintett 
mag termékeny talajra talált éa most már évről-évre 
felmerül  a követelő kívánság, hogy a turisták rendes-
zének minél több összejövetelt, bevonva ebbe az egy-
szerű népít... 

Az üdvözlésre Dr. Bilogb Ernő kolozsvári M*rl-
«numi Unár, geologua válaszolt és tolmácsolta az E. 
K E nek köszönetét. Utána Bányai János Bzékelyud-
whelyi tanár és lapszerkesztő a Bzékelyudvarhelyl 
Hirgita turistaegyesület üdvösletét tolmácsolta. Majd 
bíékely Q ẑa beszélt a B T. K.nek, as anyaegylet-
cek a nevében. Gyergyó részéről Adler Sándor fáké-
rakodó, a Qy. S. ti. megbízásából beazélt. Keresetlen 
szavakkal mutatott rá aa idegenforgalom  előnyeire. 
Aztán Cslkszentdomokoa község nevében Dr KardaIstván 
iityvéd üdvözölte a megjelenteket, melynek végévei 
Váraizer Qésa hívta fel  a közönség figyelmét  a most 
megtartandó turista-találkozón eazközlendő megbeazé-
lásekre. 

Az érdeklődők as Egyeskő völgyében kötöttek kl 
éi itt tárgyalták meg a turísta-kultura égető problémáit 
és a legközelebbi tennivalókat. Aa értekezlet kimon-
dotta, hogy a legközelebbi turista-találkozót S pslsacnt-
györgyön tartji meg, még pedig a mezőgazdasági ki-
állítás keretében, augusztus bó 27-én, vasárnap délután 
•1 órakor. Erre eanten IB meghív mindenkit, aki a tu-
risztika Iránt érdeklődik, minden egyesületet. Hsába 
került a turista-muzeum Ugye ia, amelyről éa más tö-
mörülés! törekvésekről a eepslssen'györgyl találkozón 
lesz bővebben azé. 

Aztán megkezdődött aa ebéd, asólott a zene éa 
a fl  italság lelkesen hódolt a táncnak mindaddig, mlg 
az eső meg nem akadályoata abban. Mert eső aa volt 
bőségesen. Mint függöny  zárt el minden kilátáBt a sttrtt 
fonálként  szakadt. A menedékház előnyeit most már 
közvetlenül ml IB éreabeitUk. A jókedv azonban nem 
hagyott alább: összeszorulva bent a menedékházban a 
jó féle  Czell-borok éa a cigány segítségével magasra 
emelkedett a hangulat a tengeranine fölött.  ValÓBalnU 
emiatt való aaégyeaében, a késő délutáni érákban, 
azüanl kesdett az eső éa utrakelhetett a táiaaaág 
hazafelé... 

Idegenektől hallottuk, hogy a Gyllkostó vidékén 
kívül alig van szebb éa fennségeaebb  természeti kin-
csünk, mint aa Egyeekó éa a BváJd méreteket ls felUl-
mu'ó Bziklacfloporloaata.  Aki aaeretl • természet nagy-
BzerU panorámáját, al tud mélyedni fenséges  alkotáaal 
fz  épségében: aa menjen az Egyeakőhöa, ott megtelik 
B lelke gyönyörűséggel. Bőt aa ateisták, aa Istentaga-
dók IB menjenek el, mert lelkükból önkéntelenül kitör 
a csodálkozás: Jaj Istenen, de aaépl 

Albwt Istria. 

A helybeli egyetemi éB főiskolai 
hallgatók kertimalatsága. 

Folyó hó 12 én tartották meg a helybeli egye-
temi éB főiskolai  hallgatók dr. Hlrsch Hugó kórházi 
főorvoB  fővédnöksége  alatt Bzegény diáktársaik fölse 
gélyezósére rendszett kertimulatBágukat. A kermulat-
ságnak fényes  erkölcsi éa anyagi slkore volt. A kö-
zönség érdeme szerint méltányolta az egyetemi hall-
gatók nemes megmozdulását és nagy számban jelent 
meg a .Tranagylvánla" kerthelylaégében. Aa Időjárás 
1B, minthscsak aa egyetemi hallgatók mellé állott volna, 
szépan kitartott és a Bsép, langyos éjszaka csak fo-
kozta sz estély sikerét. A közönBég a kertben helyez-
kedett el, a lamplonoB pavilion prdlg megtelt csillogó 
saemü, kipirult arcú fiatalsággal,  mely reggelig ropta 
a táncot Hamsa Gyuszi cigányzenekarénak a nótájára. 
A rendezóaég mindvégig kitett magáért éa a legna-
gyobb figyelemmel  és körültekintéssel biztosította aa 
estély sikerét. A hangulat mindvégig emelkedett és 
fokozódó  volt B mire a reggel félbeszakította  a mu'at-
ságot, mindenki egy végtelenül kedves, jólBikerült mu-
latság emlékével hagyta el aa egyetemi hallgatók 
kcrtlmulataágát. 

AB estély sikeréhez nagyban hosBájáruIt azoknak 
aa uriaBBzonyoknak éa lányoknak a közreműködése, 
akik a btffet  és tombola elárusltásánál és ÖBSzegyüj 
téaénél, valamint a pavilion feldíszítésénél  segédkez-
tek. Dr. Nagy Béniné, ZikarláB Izsákné éB Roman Ro-
mulnsznó a pénztárosok hálátlan szerepét vállalták: 
Vogel Jakabné, dr. Csedő Andrásné, Antal Aronné, 
Kovács Jenőné, Szopoa Gáspárné pedig a buffet  körűi 
segédkeztek nagy hozzáértéssel. Szántó Albertné a 
tombo'át vezette páratlan Ügyességgel; a tombola tár-
cyak rendezését pedig Szopos Mancika és Adorján 
Glitke végezték kiváló izlésael, a tombolatárgyak el-
árusltásánál pedig Máyer Ztóka és Búzás Becl segéd-
keztek. A tombola- és buff-tt  tárgyak összegyűjtése 
körül Antal Ed. Spreccz Gizike, Vakári uka, Zsharie 
Hédi, Z ikariás Ibi és Zakariás Magda végeztek érté-
kes munkát a rendezőség tagjaival együtt. A dlszitéB-
nek fáradságos,  Ízlést és hozzaértóat Igénylő munká-
ját Kozmi Joli, Kurda Zsóka, Z ikariáa Iil, Császár 
Kató, Adorján Gizike, Zikariáa Magda, Ztharie H4di 
végezték. Külön dicséret illeti VereoB Magdát, aki 
hoszáértő tanácsaival, útbaigazításaival, valamint máa 
oldalon ÍB kifejtett  ténykedésével nagyban hozzájárult 
az estély sikeréhez. Köszönetet mondunk mindannyi-
uknak, hogy bennünket nemes célunk elérésében 
támogattak. 

Köszönetet kell mondanunk végül városunk áldo-
zatkész közönségének, mely lombola és tuff  it tárgyak 
öBszeadogatáaával, naiy számban való megjelenésével 
lehetővé tette az estély sikerét és áldozatkészségével 
elősegítette néhány szegényaoreu egyetemi hallgató 
boldogulását. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara közleményei. 

A vámvezérlgazgatóság folyó  év jullus 27-én 
kelt 132250 ss. körrendeletével elrendelte a vámhiva-
taloknak, hogy a Banca Naţionala Intéakedéaelnek 
megfelelőleg  követeljék, hogy ugy BZ export-deklará-
ciókban mint a 23 as Abc modelekben legyen feltün-
tetve as txport rendeltetési hely IB (város, ország) a 
ne csak a tranzit állomáB B hogy a 23-as Abcmodel-
ben az exportáló vagy annak cégjegyaésre jogosult 
megbízottja egy nyilatkozatban juttasa kifejezésre  ma 
gára kötelezőleg azt, bogy vállal minden felelősséget 
arra vonatkozólag, hogy aa áru a feltüntetett  helyre 
megy. 

Aa 1932. évi december 3-án kelt 7763 ssámu 
körrendelet klegéesltéaeképen a vezérigazgatóság azt 
ls tudomására hozta a vámhivataloknak, bogy az ex-
port vámdeklarációk nemcsak az országban székelő és 
bejegyzett cégektől fogadhatók  el, de az ujabbl ren-
delet saerlnt az állat és friss  húsra vonatkozólag aa 
„Uniunea Sindicatelor pt. organizarea ixportu'ul de 
animale Bl carne proaspata" slndikátusának Illetve tag-
jainak a részéről ls, amely körülmény a vámnál tanú 
Bitvánnyal igazolandó. 

A vámvezérlgasgatóság viasaatérve a pŐBtának a 
levelek felbontására  vonatkoaó rendeletére folyó  év 
jullus 27.-én kelt 132002 esámu körrendeletével ugy 
Intéakedik, hogy csupán azok a külföldi  levelek bon-
tandok fel,  amelyek gyanút keltők. 

A vámveaérlgazgatóság jullua 22.-lkl 126769 BZ. 
körrendelete értelmében aa 1226. éa 1226 vámtételek 
alatt szereplő mazőgaadaaágl gépalkatréaaek behoza-
tala ninca engedélyben kötve, míg aa 1228. éa 1229. 
vámtétel alattlak kontlngentáláa alá ennek. 

—  Bortermelik  is  borkereskedők  ügyeimébe: 
A romániai kereskedelmi attasé Londonbél jelenti, hogy 
az ottani piacon elhelyeshető volna bármily mennyl-
ségü 8 évesnél Idősebb bor; elérhető ár 80—86 lel 
az angol kikötőben. Erdekeltek felvlIágoaltáBért  for-
dulhatnak aa .IaaUtutul National de Bxportu-hoa Bu-
cureatl, Calea Victoriei No 100. 

— A Munkaügyi Miolsnter 19.123-1938 sz. köz-
lése alapján felhívjuk  a kereskedelmi- éa Ipari válla-
latok figyelmét,  hogyha bármely viasgálat megejtéae 
végett Inapectorok jelennek meg a Bslnhelyen, kérjék 
minden esetben aa Igazoló Iratok felmutatáaát  éa 
amennyiben Ilyenekkel nem rendelkeanek, aaonnal Je-
lentsék a legköselebbl rendőrhatóságnak. 

— Talpfatermelók  és kereskedők tudomására 
hoazuk, hogy a belga állam a belga állami vasutak 
réaaére aaUkaégea talpfára  évenként kétsaer tart ár-
lejtést a aaállltáei feltételek  megtudhatók a kamara 
titkári hivatalában a hivatalos teák alatt 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Kádár Fereno halála. Megdöbbenve 

vettük a tragikus hírt, hogy Dr. Kádár Fenne, a 
marosvásárhelyi állami felsőkereskedelmi  Iskola tanán, 
folyó  évi auguBBtua hó 14 én d. n. 6 óraker hirtelen 
meghalt. Az elhunyt nyolc éven át a calksemlyil róm. 
kath. főgimnáziumnak  volt tehetaégea, Jeles diákja, 
majd a Csíkszeredába jött főgimnáziumnak  10 éven át 
kiváló tanára. Mint fiatal  tanár elvégeate a kolozsvári 
egyetem jogi fakultását  B államtudományi doktori diplo-
mát aaeraett. E képesítése alapján 1920 őaaén elnyerte 
a marosvásárhelyi kereskedelmi lakola jogi tanszékét 
a azóta ott mUködött. A háború előtt egy darabig 
társaierkeiztője volt a Saeredábsn megjelenő Csíki 
Hírlap nak. Tollát a képaett elme mélyebb látáaa, aa 
igazság szeretete, a meBszebbre pillantó, széleaebb 
látókör Jellemezte. Tanári egyénlaégében Baerencaéaea 
egyesült az alapos tanultság a lobogó temperamen-
tummal; ebből folyt  biaonyoa kemény, féifiaa  határo-
zottság, mely egyenes, gerinces embereket akart 
faragni  diákjaibél. Tevékeny, energikus jellem volt, 
kinek a kezében csakugyan égett a munka: nem 
csoda, ha maradandó hatást tett tanítványaira. A kér-
lel he tlen enyéaaet férfikora  delén törte kettébe pályá-
ját. Jól éa Igazán Irta bánatos öavegye, városunk 
szülötte, Ikafalvi  Farkaa Klára a róla BBÓIÓ saomoru 
jelentésben: 

Elete a komoly nevelő munkának, férfiaa  becsü-
letességnek és övéi Iránt tanúsított nagy szeretetnek 
volt a mintaképe. 

Amint életében sokszor hangoztatta a Szentírás 
Bzavalt: .Aki másokat jóra oktat, fényleni  fog  aa 
örökkévalóságban, mint a csillag", ugy ragyogjon neki 
ia az örök élet koronája. Aa együttérző Bzlv ősslnte 
benBŐségével fűzzük  hozzá: ugy legyenI (—t —B.) 

— Egyházi közgyüléa. A calkszeredaí róm. 
kath. egyházközség folyó  évi augusstua bó 20 án dél-
után 3 órakor a közbirtokosság székházában közgyű-
lést tart, a következő tárgysorozattal: 1. Számvizsgáló 
bizottnág jelentése. 2. Az 1933 évi módosított költség-
vetés előerjesztése. 3, Az egybáztanáca javaslatával 
ellátott kepefelebbezések  tárgyalása. Határozatképte-
lenség esetén, a közgyüléa augusztus hó 27-én lese 
a közbirtokossági épületben délután 3 órakor meg-
tartva. Róm. kath. egybáztanáca. 

— Lefolytatták  a vizsgálatot a gyergyó-
aaentmiklóai verekedő rendőrkomiaaar ellen. 
Utóbbi számainkból lBmeri Csikvármegye köaönsége 
azt a felháborító,  gyalázatos rendőrbrutalltáat, amelyet 
a gyergyóazentmlklóBi rendőrségen követett el egy 
Blidaro Demeter nevű komiszár. Ifj.  Szása István sza-
badságolt katonát minden igaz ok nélkttl bevitte a 
rendőrségre és ott félholtra  kinozta. A viasgálat lefoly-
tatásával dr. Horváth Jóaeef  calkBzeredal rendőrfőkapi-
tányt blaták meg, aki a helyszínen meg la ejtette a 
hivatalos vizsgálatot. Megállapította, bogy Szása István 
szörnyű esete minden túlzás nélkül ugy aajlott le a 
rendőrségi kinzó kamrában, mint ahogy a nyilvánosság 
ismeri. Két rendőr közreműködésével órák bosaaat 
olyan rettenetesen verték Baáaz Istvánt, hogy a szom-
szédok állítása szerint minden képaeletet felülmúló 
kínokat kellett elazenvedjen a saerencsétlen embernek. 
Dr. Horváth mindezeket jegysőkönyvbe foglalta  éa 
azonnal előterjesztette az illetékes felsőbb  hatóságá-
hoz. Addig 1B, amig az eljáráa lefolyik  Csikvármegye 
prefektusa  Dr. Tetű Aurel intézkedett, bogy a hlvata-
IOB hatalmával ilyen betegesen vlsaaaélt rendórkoml-
szár hatásköre Gyergyóban aaonnal megszűnjön. Bll-
daro rendőrkomlazár ellen egyébként a calkaaeredal 
ügyészség is megindította aa eljáráat. 

— Aa Elaő Fakitermelő Szövetkeaet lgaa-
gatósága folyó  évi augusztus bó 13-án tartotta meg 
első ülését Karczfalván.  Elnöknek Dr. Pilner Árpádot, 
alelnöknek Sztankó Zoltánt válasatotta meg, valamint 
egy három tagu végrehajtó blzottaágot. 

— A oaikaaeredal kialparoeaág zsőgőd-
fürdől  nyarl mnlataagát auguaatna hó 20-án 
tartja meg. Tisztelettel meghívja arra városnak éa 
vidéke nagyközönségét a rendezőség. 

— A megyei tanáoanak rendkívüli köz-
gyűlése. Csikvármegye tanácBát folyé  évi auguaatna 
hó 30 án d. e. 10 órára rendkívüli közgyűlésre hívta 
össze Csikmegye főispánja.  Tárgyaoroaat: Aa előaó 
Ülés jegyzőkönyvének hitelesítése; Aa uj tanácstagok 
eskütétele; Aa 1933—34. évi költaégvetéa módosítása; 
AZ 1932 — 33 évi Biámadáaok jóváhagyása; Aa 1931 
évig terjedő közmunkaváltaág dijaknak és a munka-
napok árának megállapítása. 

— A gyümőloafák  köaöa beaaeraéaére meg-
kezdte aa E. G. E. aa öaaaelráaokat A gaada-
közönség gyümölcsfaazükBÓgletének  kedvezményes áron 
éa elsőrangú minőségben valé blatoaithatáaa céljából 
aa Erdélyi Gazdasági Egylet aa Idei őszön ia öaaae-
Irja a birtokosok, városi kerttulajdonosok éa gyümöl-
caÖBgazdák csemete aattkaégletét A bejelentések na 
E. Q. E. elmére Koloaavár, Attila-u. 10. aa. küldendők. 
A megrendeléssel egyidejűleg darabonként 10 le] elő-
leg kttldendő be. 

— Aa Oltba fulladt.  Imre János, a caikaomlyél 
árvaháa 14 évea növendéke egy pár nagyobb fiúval  aa 
Oltra ment fürdeni.  A gyermek örvénybe került, amely 
pillanatok alatt elsodorta. • tragikus véget ért gyer-
meket auguiatus hó 14-én nagy réaavét mellett temet-
ték el. 

— Havaaott a gyorgyól havasokban. Folyé 
évi auguiatua 12-én éjjel a gyergyól havaaokbaa nagy 
havasáa volt. Emiatt az Idójáráa különöeen a mait 
hét elaő felében  aa egéu vármegye területén read-
klvttl hidegre fordult 
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— Felhívás a volt lengyel leglonlatákhoa. 
A világháború alatt, ai oaztrák-magyar hadsereg köte-
lékében harcolt lengyel léglók fegyvernemeinél  és 
eiredolnél magyarok is Bzolgáltak. Eseket Illetve BZO-
kat, akik eddig még nem jelentkeitek vagy pedig 
lgaaoltatáaukról értesítést nem kaptak: Friedlczky 
Alfréd,  Olesch Jonő, Szadeczky Lajos éa Vargha Gyula 
felszólítják,  hogy jelenlegi c maikét, a légióknál volt 
beosztásukra, szolgálati IdejUkre vonatkozó adataikat 
közöljék levelező lapon MiklósBy Ferdinánd Leóval, 
Budapest, X , Bzabóky-ucca 68. elmen. Ez a felszólí-
tás aaoknak ia saól, akik a világháború után teljesí-
tettek Lengyelországban szolgálatot, a Bobul a, Rácz, 
Wslaz, Szopkó, Oleksák féle  alakulatokban. — A volt 
lengyel légionisták ea évi bajtársi találkozója szeptem-
ber közepén leaa. 

— Lopáaok a vármegyében. A csendőrség 
le'artóztatta Sólyom Péter, Mihály Lázár gyergyószent-
miklósi napszámosokat. B ismerték, hogy Vad István 
szökésben levő társuk vezetésével betöréseket követ-
tek el Bányai Imre, Mirkovlts Márton kereskedőknél, 
valamint Lázár Dénes és Gál János gyergyószent-
miklósl gyógyszerészeknél. 

— Mátyás József  csekefalvl  kereskedő Üzletét 
feltörték,  ahonnan nagymennyiségű rőfös  és vegyeB-
árut loptak. A csendőrség lefogta:  Resten Slndor, 
Cojocar Stan, Tillncu Vale, Moldovan Maria, Mo'dovan 
Angéla és Fanica Rozália tordamegyel kóbor cigányo-
kat, akik a lopást elismerték, 

— Füstös LtjoB csikszentmihályl gazda BtlázB 
Mihálytól elvitt egy vadonatúj bámot. A csendőrség 
letartóztatta Füstöst, aki ijedtében 600 lejt ajánlott fel 
a csecdőrőrmesternek, ha az eBetet elhallgatja. — A 
csendőrség megvesztegetés miatt 1b feljelentette  Fî e 
töst éa átadta ót sz UgyéBZBégnek. 

— Bajkó Károly tölgyeBl lak ós, 30 tg. mézet és 
több ruhaneműt lopott Rímc'.aa Imrétől. Letartóztatták. 

— ítélet a káaaoni erdöör gyilkossági 
ügyében. A törvényszék nu;usBtus hó 14 én h'rdMett 
Íteletet a káazonl erdőőr gyilkossági Ueyében. B;dó 
Imre kászonfeltizi  gazdát, aki Lugunu Györgv erdőórt 
fejszével  agyonütötte, a törvényBzék 12 évi kényszpr-
munkára itélie. 

— Aa ifj.  Fejér Miklós el>en elkövetett 
gyllkosaágl merénylet tetteael. Mu't számunkban 
megírtuk, hogy ifj.  Fjjér Miklós kóstelekl ki r skfdó 
lakásába éjnek idején kétszer belőttek. A vadászfegy-
ver golyóit a fl  .tal kereskedőnek szánták a tettesek. 
Számításuk szerencsére nem Bikerűlt. A golyók köz-
vetlenül a kereskedő ágya fölé  csapódtak. A beindított 
erélyes vizagálat gyorsan kézre kerítette, a lelketlen, 
elvadu't merénylőket. Letartóztatták O'áb G cza keres-
kedőt és faleaégét  valamint Karácsony István nevelt 
gyermeküket. A helyFzinl szemlén a frgyverszakértők 
véleménye alapján IB kétBégtelenül belgazolást nyert, 
hogy a szörnyű gyilkossági tervet 014h G'cza cna'éd 
jávai együtt eszelte kl, hogy megszabaduljanak Fejér 
MiklÓB kereskedő konkurenciájától. 

— Keseléa. Vereas Péter 21 éves cBlknzent-
simonl legény aulyoaan megbicakázta BorB Dávid 
legénytárBát. 

— Hirdetmény. A pénzügyminiszter folyó  év 
auguaztus bó 8-án kelt 146236 azárnu rendeleto értel-
mében a következőket hozzuk az adózók tudomására. 
Mindazok az adófizetők,  akik folyó  év augutztus bó 
31-lg a föld,  ház, Ipari- és kereskedelmi és máa fog-
lalkozásból eredő jövedelmekre, nemkülönben a fúe-
tés 4B lngótőkékból származó jövede'mek én az öasz 
jövedelemre (globállt) kivetett adójukat bt fizetik,  6 
Bzázalékos adóelengdÍBl kedvezményben részesűlcek. 
Ezt az intézkedést a pénzügyminisztérium az adózók 
helyzetének megkönnyetbltése végett teszi azért, bogy 
könnyebben tudjanak a klncstárrnl szemben fejnálió 
kötelezettségüket tcljetiieni tekintettel H mai rendkí-
vüli nahóz gazdasági helyzetre és tekintettel arra, 
hogy az adók megállapítása a folyó  évben rgy kis 
késedelemmel történt A törvényben előirt kedvezmény 
egyébként ugy Bzól, bogy ha az Illető az évnegyed 
közepéig fizeti  be az adóját, csak akkor részesülhet 
ebben a kedvezményben, de mo t̂ a pénzügymln'szte-
riuu ezt a hitárldőt mint fentebb  lát;u'< megfossza 
bi otta Illetve a kedrazménrt kiterjosztotte azokra Is, 
akik fizetési  kötelességüknek az év n°gv, ,d végéig 
vagyis auguBZiu'bó 31 lg teBznek eleget Érdeke min 
dan adózónak, hogy a kedvezményt Igénybe vegye a 
hó végéig esedékes adók befizetése  mellett. 

— A méhészek a sepslsaentgyörgyl mező-
gazdasági, ipari- éa klaállatkiállitaaon. Az Erdélyi 
Gtzdaságl Egylet és Erdélyrészi M4hész<-gvesUlet á!ta-
augu'z'us bó 26—30 napjtln Sepsiszentgyörgyön ren-
dezendő kiállítás méhészeti csoportjára számos beje) 
lentés érkezett már. A klállltá<-oa élőméhekkel, kasok-
kal, képtárakkal, viasszal, mézzel éa mézes tésztákkal 
fognak  a méhészek ráaztvennl. A kiállítás méhészeti 
csoportja részben a sasbadbao, részben pedig rgy kü-
lön teremben fog  elhe'ysaéat nyerni. Aa E-délyrészI 
Méhész Egyesület ea alkalomból méhészeti vándor-
gyűlést és tanu'mányl kirándulást Is rendez S p lazent-
györgyön az alábbi progremm Bzeriot: Augusztus hó 
26 án, szombaton délután 4 órakor a Székelv Mlkó 
kollégium rajztermében, földszint  jobra. 1. E'nükl meg-
nyitó. tartja: dr. gróf  Bethlen László EME elnök 
(Btthler) 2 A minőségi méz termeléséről előadást 
tart: Blénessy Károly, aa EME. Igazgató válaaatmányi 
éa tb. tagjj (Calkszentdomokos). 8. A méa éa viasz 
chimlája címen előid&st tart Daák Bertalan oki. ve-
gyészmérnök (Kolozsvár) 4 A méhészlakásotról eló 
adá t tart Bizltz Barnabás (Imecsfalva.)  6. Elnöki zár-
Baé. 6 Gyűlés után kirándulás Sallveaater Dánea ur 
•aemerjai méhesének megtekintésére. 

C S I K I L A P O K 
T U R I S Z T I K A . 

— A Csiki  Turista  Egyesület  augusztus 27 én 
autóbusszal kirándul Sepsiszentgyörgyre a kiállítás 
megtekintése végett. Jelentkezni lehet a Dlirr-féle 
bőrkereskedésben péntek délig. Nam tagokat 1B BZI 
veaen látunk. 

— Turista-  és idegenforgalmi  bizottság  ala-
kult  Csikvármegyében,  a miniszterelnökség rende-
lete alapján a Prefektus  elnöklete alatt. A bizottság 
kimutatást készitelt azokról a csikmegyel fürdőkről  ÉB 
kiránduló halyekről, amelyek e tekintetben számításba 
jöhetnek ÉB egyúttal javaslatokat jegyzett fel,  amelyek 
keresztülvitele szükségessé váltak Intenzivebb Idegen-
forgalom  létesítéséhez. Icy az Ilyen helyekhez vezető 
utak rendbehozatala, elsősorban a gyilkostól éa a 
Szentdomokos—Balánbányai ut javItáBa. Végül egy 
csllmagyei térkép és prospektus kinyomtatása, amely 
áttekintő képet ad e helyek megközelítéséhez. 
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Hirdetmény. 
A csíkszeredai „Petru Rareş" gimnáziumba 

beiratkozhatnak tanu'ók az I —IV. osztályba 
1933 augusz'us 31 ig. 

Az I. osztály felvételi  vizsgája szeptember 
1 — 4 én lesz. 

Beiratkozások lehetségesek a magyar tago-
zatra is. 

Igazgató: 
Sp. Tudor. 

Convocare 
la 

adunarea genera lă ordinară 
a 

Societăţii Proprietarilor Băilor-Tuşnad 
care se va ţinea 

în ziua de 3 Septemvrie 1933 la ora 10 a. m., 
în Tuşnad-Băl, în sala mare din Eldorado. 

Ordinea de zi : 
1. Constatarea membrilor şi voluiilor prezenţi. 
2. Desbaterea asupra gestiunii anilor 1931 şi 

1932. Prezentarea bilanţelor şi conturilor 
de profit  şi pierdere. Descărcarea Direcţiunei 
şi Comitetului de cenzori. 

3. Raportul Direcţiunei despre starea uzinei elec-
trice în urma încetării din vieaţa arendaşu-
lui I. Parkaş. 

4. Raportul Direcţiunei cu privire la reglemen-
tarea drepturilor de restaurante şi penziuni 

5. Raportul Direcţiunei despre construirea unui 
salon de cură provizoriu. 

6. Cererea lui Sz. Cseh Ştefan  pentru definiti-
varea lui în postul de director. 

7 Modificarea  statutelor. 
8 Eventuale propuneri şi interpelări. 

Conform  art. 35 din statute aceasta adunarea 
generală va avea să se constă din 2/i părţi a 
membrilor şi voturilor. 

Tuşnad-Băi, la 17 August 1933. 
Preşedintele: 

Dr. losif  Blaga s. s. 
Meghívó 

A C s l k t u s n á d i Gyógyfürdő  Birtokosai 
S z ö v e t k e z e t é n e k T u s n á d f ü r d ő n 

1933 évi szeptember 3-án, az Eldorádó 
nagytermében, d. e. 10 órai kezdettel 

tartandó 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. A megjelent tagok és szavazataik számának 
megállapítása. 

2. Az 1931 és 1932 évi számadások megtárgya-
lása, a mérleg- és eredniényszámlák előter-
jesztése, az igazgatósági és felügyelő  bizott-
sági tagok részére a felmentvény  megadása. 

3. Az igazgatóság jelentése a villanyüzem állá-
sáról Farkas I. bérlő elhalálozása miatt. 

4. Az igazgatóság jelentése a vendéglői és panzió 
jogok kiadásának szabályozása tárgyában. 

5. Igazgatóság jelentése egy ideiglenes gyógy-
csarnok építéséről. 

6. Sz. Cseh István igazgató kérése véglegesítése 
tárgyában. 

7. Az alapszabályok módosilása. 
8. Esetleges indítványok és interpellációk 

Az alapszabályok 35. §-a értelmében ezen 
közgyűlés határozatképességéhez az összes üzlet-
részek'/, -ad többségének megfelelő  '/a-ad szavazat-
többség szükséges. 

Tusnádfürdő,  1933 évi augusztus hó 17. 
Dr. Blaga losif  s. k„ 
a fürdőszövetkezet  elnöke. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

K « l 7 o a l « a a â l l i t » t t i n k k t l 
bea i« r*zh« tók : 

Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett réazlettxetéare Is. 

Állami osztálysorsjáték. 
Utolsó búzás: V. osztály, kezdődik 
aug. hó 30-án és tart október hó 6-ig. 
Siessen mird.-nkl Borejegyét, legkésőbb augusztus 
bó 22-ig kiváltani és hátralékait rendezni, mert 
ellenkező eaetbei nyereményre nem tarthat igén; t. 

Ezen osztálynál húzzák ki: BzerencB̂ B esetben 
10 milliót, 

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

1 prémium 6 millió, 1 drb nyeremény 5 millió, 
1 drb nyeremény 3 millió, 1 drb 2 millió, 1 drb 
1 millió, 1 drb f  jl millió, sok nagyobb éB kisebb 

nyeremény. 
Ezen húzásnál 30200 darabot hu.ook ki 
összesen 184180 000 lej értékben 

Sok s z e r e n c s é t k lvánokl 
0 íztálysorsjátók csiki intézósége: 

Smilovits Márton, Mercurea-Oiuc. 

Sz. 458—1933. 

Hirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága közhírré teszi, 

hogy a néhai Dímes Alcoa tu'ftjdonát  képaző 
és 25000 lei államadótartozáfiba  lefoglalt  egy 
darab M*v. gyártmányú 2112 számú 1300 mra. 
szÁleasógU csép'.öszekrény és egy drb magán-
járó gőz lokomotív 1033 s z e p t e m b e r h ó 
2 - á n d é l e l ő t t 11 ó r a k o r Szentimre község 
házánál nyilvános Bzóbeli árverésen el fog 
adatni azonnali készpénz fizetés  mellett. 

.Árverési feltételek  a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Sâitimbru, 1933 augusztus 8. 
Elöljáróság. 

• * a * * a * ± * f t i : i ± * a x ± * * * • 

8 A caép'ő'éptulajdonoaok, kereskedők és bácsok 
szíves figyelmébe  ajánlom 

„ speciális mérlegkészitö jţ 
ti és lakatos műhelyemet, p> 

bo' minden célnak megfdlelően  készi-
tek éa javítok különböző azlsztémü 

S elséUa, t o l ó s i a i s r o s , e z á z a d o s , j f 
t i z o d . e s é s e g r e s i i in ai"u. s a j t é s 

S h u s m é r l e g e k e t W 

első osztályú cserefa,  acél ós vasanyagból 
ti garantálva és hitelesítve. — Áraim a gyári és 

üzleti árakhoz viszonyítva feltűnően  alacsonyak. 

8 9 
Szíves megkeresést kér: n 

Abos József,  Csíkszereda, $ 
mlolaaterileg engodéiyeiett éa aaakvliagiaott j * 

márlegkéailtó. J J 

MODELL KALAPOK 
tli naponként u j formák  oloaó 
árban, aa.*irt«lKl3a.tli.«tâlK 

V E N C Z E L T A N Á R N É N Á L 
Ugyanott kéaaülnek minden-
nemű aöl kalapok e l B Ö r e n d ü 
anyag hoaaaadáaával. Katapak 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt. 

Cslkaaereda, L O. Bratlaaa (aimaá-
alnm)-uooa US. aa., a Sörház köaelébea. 

F | « m M I V i k i t k , > t i j i n » m á k i 




