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tüűományl tanfolyama  Gyeroóalfalüüan. 
(Alfalu,  1933 augusztus 31) 

Aki először Jár Alfaluban,  aat hiszi, hogy egy 
nlfiildi  nagy községben van: sima, mint az asztal — a 
mint mondént szokták. P^dlg körös körül, meatzelb— 
hircek, hegyek sötétlonek; ölükbrn B gyergyó! me-
d-nci s ebben Alfalu.  A koielmu'tnak. öozó emberi 
indulatok és szenvedélyek szülte tragi lm árnyait va-
lami jótékony derű. áld vo meleg Űzte el és váltotta 
te':  a hitnek éa tudománynak szelíd fénye  és melege. 
A fi  uból e/yBztrre békén} parti Athén lelt (mint Kn-
lozsvárt hiviuk volt vilimlkor a Szaitoa p; r jár): 
tudósoknak és n«gy diákoknak gyülekező helyo. Mily 
cH-mdea, bélés, eg\Bz^rü a hit és (udomáry világa/s 
mégis — milyen hntnlmas erők árBmlanak brntilik: a 
borús időben ÍB napfényt  varézBoltak A fi'u  fölé. 

Azért 1B hívta ide ÖBSZB a katb. népszövetség B 
laaitókat, tanárokat, p-pobat és írás érdeblődóVet, 
hogy hltvallomá^t tegyenek, a kerenrtény bit fenyőnél 
H 'udománv forrásá  ból mirél löbbrt roeri!B»net, a 
ro'.dt időkben is minél jobbak éa erősebbek légynek 
h m líuk köré is mindenfelé  erő', blza'mat, reményt 
su? vo'.z »nak. A« egésa tanfolyam  a mind nayyobb 
lendületnek indu'ó katb. akciónak szellemiben fo'yt 
le R ennek BZ akciónak volt egyik megragadó, messze 
k'bató cselekedet». Kőjdókst éB hallgatókat egyaránt 
a keresztény világnézet győzedelmes, megvánó és 
megazabBditó erejében való mélysége* bit és meg-
győződés hit ott a át B érpen azért BZ egyszerű fft'uf-1 
Unterem kic iny katedrájáról nemcsak Ismeretek éred-
tak Bzét, hanrm a hit világossága, a meggyőeódép 
er-'je 8 az áldozni, tenni, alkotni kész akarat lendülete. 

Az plóidáeoi', melyek köze'léptek botunk égető 
problémá'hoz, valamint a megbeszélések ÍB — négy 
jtból hároni kérdéa-cwport kerül mozogtak: szoclolo-
£Íii. nemzetgazdasági és jogbölcseleti, aztán nevelés-
ügyi B végül egyesületi éa szervezkedési kérdések. 
Mindegyik csoport köréből leszűrhetünk néhány termé-
knny, missze világító gondolatot. 

1 A Rzocloloţlal ÓB gazdaságpolitikai előadások 
kapcsán kitlint, hogy a hosszú Időa ál uralkodó s a 
szemforgató  Bzabadkőulvességgel egy gyékényen átu'ó 
hizug liherálizmuB — mely úrrá tette a korlátlan ön-
zést és kapzsiságot (s Így közvetve világra hozta ki-
válóan sikerült torzBzülöttját, a — bolsevizmus), amely 
nem foglalt  semmiféle  állást aa erkölcs és élet nBgy 
problémáival szemben, hnnem szendergett a közöm-
bösség kényelmes párnáio vagy legfeljebb  a kétely 
finyar  mosolyára torzult aa arca (s Igy az ó lebléró 
indult el a másik drága csemete ia: az erkölc-1 nibl-
umus) — B amely pu'ztltó haraggal csak aklor hor-
kant fel,  ha aa araoyssák melletti álmát zavarni m rte 
va'aki - m liberalizmus CBŐdbe ju'ott: az utolsó-
Lat rúgja. Vele együtt csődbe került az ő Bzel'emétól 
átitatott társadelom is. A norvég drámaíró, Ibsen, tia-
gilius, metsző fénnyel  villantott bele e társadalom fer-
ries°g«tbe, bűneibe, rothadttágáha aa ó társada'mi 
tragédiáiban s a komor raja e óre vetette a bukás 
árnyékát. A liber áll zmuf,  midőn kivált a gazdasági 
életben, mit Bem törődött a vallás mélységeiből táp-
lálkozó erkölcsi világrend korlátlan érvényű törvényei-
vel, végső eredményképp n Midéz'e a mal foj'oţa'0 
gatdaBágl válságot. Csak a földre  nézett, az égre nem 
B egyesek rövid földi  paradicsomából as egész emberi-
ség aötét pokla lett. Határtalan piff  Bzkedéeétel, 
putT.dt gőgjével és mértéktelen önzésével előhívta a 
rombolás szellemeit B most képtelen visszaparancsolni 
óket. — 

Az uralkodó válság nemcsak gazdasági, banem 
fóilppen  — erkölcsi. Ez egyben megnutatja a meg 
ódás, a kibontakozás niját. Vissza kell vinni BB er-
kö esi törvények érvényét és hatalmát a gazdasági 
életbe, as egyesek, a családok, a nemzet, az állsm és 
kivált BB — államférfiak  életéke. (Mi'yen erkölcsi 
megitélés alá eshetik pl. H rrlot, ismert fraccla  állam-
férfi,  aki a hírek Bzerlnt, nem kutatjuk, ml okból, 
hízeleg Sztallnnak akkor, midőn közismerten a szovjet-
rendszer vlvlBsekcIót végez egy nemzet vonagló testén 
a midőn e rdcdsaer agyrémes tervel miatt c<ak egy 
félév  alatt 10 millió ember esett a legborzalmasabb 
éhhalál áldoaatáut. nem IB ssólva ama milliós tömeg-
ró1, amelyet a OPU golyói a a deportálás küldöttek a 
másvilágra?. .) Bgyeaek és nemaetek életét rá kel) 
á'lltanl a keresztény világnézet egyedül boldogító, 
egyenesen haladó a as örök élet stépségelbe ívelő 
ujjára. Meg kell értenünk Monterq 'leu nek, a nagy 
állambölcselőnek a világosan látó főnek  nagyszerű 
gondotát: A kereszténység, bár a boldogságot a túl-
világra Ígéri, mégis a legalkalmasabb arra, hogy már 
Itt a földön  megadja ssámnnkra aat. 

8 valóban, aki nem alaalk, hanem figyel,  hall-

ba ja ul, ellenállhatatlan, a világot megújító erők elő-
tt résének a dübörgését A megváltó keresztény gon-
dolat bét nagy pápa, XIII L o és XI. Piu*, a S ent-
lelek Bugallta írásaiból, az u. n. seociálls körlevelek-
ből elindult világhódító útjára B ma már hatalmas 
tábora v»n, melynek szemében a blztoi győzelem re-
ni nye csillog. Aki nem akar önző  és gyáva fenni  s 
parazita módra  meglapulni,  Bnnak — ha B kereszt 
jegyét viseli a homlokán — bele kell állania ez áram-
lat hódító Eodrába a különösképpen  kell  támogatnia 
annak a legeién álló  frontharcosát,  a — keresz-
tény sajtót.  A kcreBztény sajtó nekünk nemcsak ujtág, 
hlr, pzeniác ó ÍB szórakozás, hanem élet,  szellem, 
lélek  és lélekáradás,  emelő,  lendítő,  irányt mutató 
erő,  a napi B'jtó belliinek ordító tengerében elménk-
nek és szírünknek  világító  tornya, egyéni és nem-
zeti nagy értékeinknek  páncélos vértezetü  védel-
mezője.  Aki ezt tudja,  az nem fog  saját p&nzéo 
vásárolt  fegyvert  adni  az — ellenség  kezébe. 

AB á'lemok gépezetei is azért recsegnek az egéss 
világon, mert Igen ketés vaa a vezetésben a keresz-
ténység blkét. öepzhKngot urtmtó tzellernélől. Az 
á:lamh->ta!ml felfogás  még most is abban a pogány 
római tévidéBben terpeszkedik, hogy az állam minden 
jognak a forrát-a.  P^dlg vannak I iten adts, az embert 
méltóságánál, magaBabbrendli hivatásánál fogva  meg-
illető természetes jogok — mint a tulajdonjog, a sajá-
tos nemzeti kulturánsk és anyanyelvnek ezent joga — 
melyek az államok ÓB állami teérlák felett  állanak B 
ha az áll-m ezeknek elnyomására tör, akkor önmagá-
val, céljaival jut ÖFBzeütközéBbe: mert nem a pol-
gárok  vannak  az államért,  hanem az állam  a pol 
gárokért.  B aa állam legfibb  f.ladtta  ÓB célkitűzése 
— valamennyi polgárénak a lehető legnagyobb loldo-
gulása S mll-or az u. n. nemzeti állam,  a nemzeti 
gondolatnak  egyoldalú  tulzátba  hajtásával és vak 
eltorzitásával,  tűzzel  vassal egy színre  akarja 
szűrni  minden  más anyanyelvű  polgárát  is, akkor 
voltakép/,en  azokat  a legmélyebb  alapokat  támadja 
meg, amelyeken  saját nemiteti léte  nyugszik.  Ha 
Igaz aa, hogy — sa'us rrlpublicae fuprema  lex eato 
— mnt a rómalak mondottak — a haza líd ve az állam 
legfőbb  törvénye, akkor Igaz ez if:  salus civium esto 
lei suprema reipublicae  — legyen BB állam fő-fő 
törvénye a polgátok üdve is. 

2 A nevelést hassa át az egész vonalon: a csa-
ládban, Iskolában, az életben mélységea BzoctáliB szel-
lem, mely a felebaráti  Bzeretet örök parancsából és 
forrásából  táplálkozik. Kivált az Iskola telítse meg az 
ifjuBág  lelkét mély Hzociália érzülettel a éreztebBe vele 
a keroBztény világnézet mind n viharral, örvénnyel és 
megpróbáltaláBBal dacoló B mindeneket áthidaló győ-
zedelmeB erejét. 

A modern neveiéül Irányzatnak, az aktív  iskolá-
nak  vagy a tett  iskolájának  BBellemétő' vigyünk be 
annyit az Iskolák régi rendszerébe, passzivitásába, 
amennyit csnk tudunk. Ez friss,  uj árammal tölti meg 
a régi Iskolát. A gyermek, BB ifjúság  élénk, futai 
lelkében a dlnamikut erőknek egész feszültsége  ÓB 
áradata zsltong: adjunk alkalmat aa erőknek az ön-
tevékenységre,  a kezdeményezésre,  minden eBzbözt 
ragadjunk meg BB érdeklődés  felkeltésére  és ébren-
tartására,  rá kell mutatnunk a tudás, az ismeretek 
gyakorlati értékére, hogy igy valóban igaa legyen a 
régi mondás: non scbo'ae, Bed vitae disclmus — et 
docemuB — bogy adhat Bon sz Iskola az életnek, mély 
erkö'csi a'apokbun gyökerező, de kezdeményezésre, 
tettre, alkotásra késr, bátor, magabizó, a tevékenység-
től nem húzódozó, a jég hátán la megélni tudó, aktív 
ifjúságot. 

3. Az egyleti élet terén éB a szervezkedésben 
u. n. fanatikus  emberekre van szükBég: ugy értjük 
ezt, bogy Bklk mintegy rajongói BB elvállalt munká-
nak B élet halál kérdés rájuk néave egy-egy nagy 
gondolatnak, valamely saent ügynek a diadala. Ide 
kellenek aatán, nem a szép szavak, hanem a — szép 
tettek.  A temesvári munkásvezéreknek. a lelkes P. 
Lászlónak ÓB segítőtársának, dr Rajka Géza tanárnak 
munkája meseze vonzó példa lehet mert Itt a tettek 
beszélnek:  rövid Idő alatt 3 ezer emberrel megterem 
tették a kaih. munkáaszövetBéget. 

4. Aki munkára vállelkoslk valamely téren — már 
pedig erre bőven van alkalom s aa elbuaódáa m a 
kOlünÜBen mulasztást Jelent — annak feszülő  energiá-
kon éa pozitív akaraton kívül mytbikus  bit lobogjon 
a Baemében. Ba a kivételes egyéniségeket jellemző, 
távolba röppenő tekintet, ea a csodás erő teszi rész 
ben érthetővé egy Muaaollnl, egy Hittler rendkívüli 
pályafutáaát.  Ez a hit kudarcot, bukást nem Ismer; 
es csak egyet ismer: aikert,  eredményt,  győze-
delmet.  Aa a tehetség éa akarat, melynek energiáit 
ilyen hit feaaiti  — csodákat tnd művelni, 

As előadók sorában jól Ismert, kiváló neveket 
találunk: Dr. György Ltjoi, akadémikus, egyetemi 

magáctanár, neves Írod történész; Dr Su'yok István, 
cdki képviselő, jeles publicista; Dr. Gyárfás  Elemér, 
calbl szenátor, az erdélyi magyarságnak gondviselés-
szerű, nagytehetségű, kimagasló politikai veaére; Már-
ton Aron, az egyetemi Ifjúság  tüzeBlelkü hltsaónoka 
ÓB BzociáÜB vezetője; P. Lásaló, a temesvári hires 
munkáaapostol és as ő jobbkeze, Dr. Rajka Géza tanár 
aa okoa szónak ÓB helyes tettnek embere; Sándor 
Imre, a Népszövetség lelkes, áldozatkész, aa Igaa 
ügyért fáradhatatlan,  kiváló igazgatója. A rendezésért 
öt, Dr. György Lajost éa Márton Árost Illeti aa elis-
merés. Az alfalvl  plébános, Gál Tamás, igaa vendég-
azeretettel fogadta  éa helyezte el aa érkezőket, résé-
ben a saját házánál, részben a falu  derék gazdáinál. 
Az étkezés ügyét nagy áldozatkéssBéggel, mintasaerüen 
Intézte ösv. R4th Istvánná. Két eBtén át padig, SZŐCB 
Mihály tanár vezetése alatt, a kolozsvári egyetemi 
cserkészek (Málnásl, Bora Feri) fakasztották  lgail Jó-
kedvre B hangos derűre pompás humorukkal, saelle-
mes Ötleteikkel a tanfolyam  résstvevólt A. V. 

Adónyomoruság. 
Az adózáB állampolgári kötelesség. As egy 

közösségben élö társadalom fenntartásának, 
jólétének, biztonságának alapja as adó. 

Az államfenntartásnak  es a sark-tétele min-
denkor kellemetlen terhet jelentett. A háború 
utáni időkben azonban egyenesen elviselhetet-
len, megnyomorító értelmet kapott. 

Különösen ami adórendsserflnk  és égési 
nemzetgazdasági politikánk klasssikus példája 
annak, hogy miképpen lehet a polgár lelkéből 
kiirtani a közösség iránti áldosatosBágot az-
által, hogy nem vesszDk figyelembe  as adó-
morál legelemibb követelményeit sem és hogyan 
iehet az adóval megrendíteni, tömegfélelembe 
kergetni az összességet, azon kíméletlen rend-
szerrel, amely évek óta nem törődik senkinek 
a teherbíró képességével. 

Tizenöt esztendő esztelen adóhadjáratának 
ma késsen a mérlege. Az adóalanyok egyik 
része kipusztult, elvérzett. Aki megmaradt, as 
vagyonának töredékével elmenekült, a másik 
része pedig halálos bisalmatlansággal sajnál 
minden krajcárt, amit as adóvégrehajtók vért-
verejtékezö munkával és erőssakkal kiszednek 
belől». 

Most kezd kibomlani a másfél  évtizedes 
balkáni múltnak szétzQllesstó eredménye. As 
évenként váltakozó kormányok elődjeikről a 
legfantasztikusabb  panamákat és tolvBjlásokat 
hozták forgalomba.  Lassan maguk a kormány-
zati rendszerek vitték bele a köztudatba és 
győzték meg a közzéleményt arról, kbogy as 
adózó polgárok kemény áldozata eloaussik a 
nemzetfenntartó  céloktól. A választások, gya-
kori, évenként megismétlődő szennyében min-
denki bQntetlenfll  szórta a másikra a tolvajlAs 
vádját, a mig a köztudatba beleverték a leg-
pusztítóbb bizalmatlanságot 

De másfelől  gondolkosni kezdett. a teher-
viselő koponya is. Látta, követkesetesen meg-
figyelhette,  hogy itt csak elvesznek, a rend-
szerek oaak adót inkasssálnak, de abból visasa 
nem adnak. A rengeteg útadó mellett a leg-
szégyen'eljesebb utaink vannak, amelyre soba 
senki egy kavicsot nem tess le. A nyugdíj-
alapra óriási pénsek folynak  be, a nyugdíjasok 
pedig éheznek. A nagy adók mellett semmi 
kösmunka, semmi visszatérítés a kösjónak elő-
mozdítására soha a befektetés  halvány kísér-
lete sem történik. 

Uit folytassuk  tovább. Éveken kérésitől 
látta mindenki, hogy ebek 'harmincadjára jut 
as as adóáldozat, amelyet rendes gazdaság-
politika mellett, a nemsetimunka fokosására 
kellett volna időről időre visszafordítani. 

És ma halódunk. Bs a Jobb sorsra érde-
mes orsság, ea a természeti kincsekben dús-
gazdag Kánaán a válBágok legsötétebb napjait 
éli, mert a nemietben klpuaatltották a Mul-
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mat, a kíméletlen adókkal megölték a munka-
kedvet és elvették as önbizalmát. 

A világválságnak semmi köze ninos a mi 
tragédiánkhoa. Kizárólag a hasai viszonyaink-
nak, közerkölcseinknek, balkáni gondolkodá-
sunknak köszönhetjük azt, hogy minden gaz-
dagságunk melleit Burópa legszegényebb és 
legkiszolgáltatottabb országa vagyunk. 

Pedig ennek nem szabadna ugy legyen 
Palda rá Olaszország, a mai Európának leg-
kiegyensúlyozottabb, legnyugodtabb területe. 
Ezt nem érinti semmi válság, mert akadt egy 
Mussolinije, aki megteremtette a legtisztább 
erkö'cai világrendet, a közéleti tisztességnek 
magasságában pedig egybefogta  a nemzet 
teremtőerejét. Kialakította nemzete legpéldá-
sabb bizalmát az uralkodó rend becsületessége 
mellett. S ma látjuk, hogy ez a bizalom mire 
képes. A terméketlen sziklás karsztokat nepok 
alatt paradicsommá varázsolja, amely kenyeret 
ad az olasz nép minden gyermekének. A nép-
jóléti intézmények BokaBága nö ki ebból a 
talajból, amelyben mindenki érzi a róla való 
gondoskodásnak elbatározó erejét. Élet lüktet 
a tunya olasz ég alatt, ahol mindenki egy sziv 
vei áldoz, mert holnap két kézzel vissza szórj» 
áldásait a becsületes állampolitikai irányítás 
Amig máshol külföldi  kölcsönökkel nyomorgat-
ják magukat és m?galázzák országukat, addig 
az olasz nép bizalma két nap alatt 400 millió 
lírával jegyzi Iul a vasú'jai villamosi ására 
kibocsájtott belső kölcsön értékét. 

Románia természeti kincsekben jóval gaz-
dagabb a latin rokonoknál, akiknek mA\incse-
ken, mértékeiken kivül csupán egy Mussolini-
juk van. És mégis hol vagyunk mi az életnek 
attól a lendületétől, amely ma az olasz népet 
világhatalmi gazdagsághoz juttatta. 

Pedig bizonyára itt is nagyon jól udják 
és ismerik ennek a zseniális embernek roppant 
egyBzerü nemzetgazdasági elmeletét, ami abból 
áll, hogy a közvagyon szent, amelyhez senki-
nek nem lehet büntetlenül nyúlni. Az az áldo-
zat, amit adó cimén a legutolsó olasz polgár 
hsfliet  az államkasszába, annak vissza kell 
kerülnie az olasz n^p összességének a javára. 
Minden bizonnyal. Egy krajcárnak nem szabad 
illetéktelen helyre kerülnie. S ha kerülne, 
akkor ott van a példás büntetés, amely soha 
egyetlen esetben sem maradhat el. A feltétlen 
közéleti tisztesség s az ebben való közbizalom 
adja az olasz nCp teremtő erejének éB felBŐbb-
Bégének mai csodákat mivelő eredményeit. 

Tessék követni a példát. Adják vissza iit 
is ez ország népének ÍB megrendült bizalmát. 
Biztosítsák arról, hogy mérhetetlen adóáldozatai 
az ország javára fordíttatnak  olyan módon, 
hogy abból a po gárok munkaalkalmának, jó 
létének forrásai  törnek fel.  Lássunk célt, iervet, 
nemzetiségre való tekintet nélkül, az (feszes 
itt élő népek javára L tabunk kezdeményezést 
arra, hogy a kivetett adókat meg is tudják 
b?C3ületes munkával szere- ni a polgárok. Akkor 
talán rendbe jöhetünk mi is. Mert hiába találja 
ki az adózás ezerféle  nemét a mindenkori pénz-
ügyi kormányzat, ha kereseti lehetőségek be-
indításáról senki nem gondoskodik. 

A ayeroöszentminósi \ M M nagyoíilés. 
A kath. élet és öntudat hatalmas megnyilatkozása. 

Szeptember 2-lk és 3 án felemeld  kentek között 
látta vendéül Csikvirmngye Rimánla katbo'lkus tár-
sadalmát. Eieken a napokon tartotta a K»th. N*pszö 
vétség Gyergyészentmlklóaon az évi közgyűlését. 

A Kath. Népszövetség nagvaránju munkájának 
éa náirysaabáru evl gyűlésének fenná  lása éta moat 
másodszor ad ottbont éa lendületet a cdkl talaj, a 
kathollkua hitnek éa mejgy őződésnek e klasBzlkus 
földje. 

A kath. aaolldarltáa mizdan szeretetével adja oda 
a csiki vallásos lélek ősi buzgóságát, bogy annak 
köaelaégében uj életet kapjon a krisztusi szellem utjain 
haladó Népszövetség munkája a vUzont: hogy actl I 
néplélekbe la uj, friss  életerők áradjanak be a katb. 
sziveknek aa öai földön  történő nagy találkoaóján. 

A gyergyóatfalvi  tanfolyam. 
A Népizövethég a nagygyűlést megelőzően Gyer-

gyóalfaluban  táraada'omtudományl éa nevelésügyi tan-
folyamot  rendeaett. A komoly céltudatos munkának 
nagyszert! elgondolása: utmutatásaal szolgálni a n>p 
veastőlnek a legaktuallaabb aoclologlai, nemaetgaida-
aájl, neveléal kérdésekben, irányítást adni, a tudomá-
nyos Irodalom fegyverével  felsaerelnl  a harcra min 
denklt, hogy a keresztény világrend ellen Irányuló 
nagy leszámolásból diadalmasan kerülhessen kl a két-
wwéfM  krlsatoai aaellem, a keresatény vllágnései 

A tanfolyamról  egy külön cikkben réfzlctesrn  la 
beaaámoluak. 

A kath. nagygyűlés. 
A kath. nagygyűlés több ezer résztvevő állandó 

érdeklődése mel'ett szeptember 2. és 3 án zajlott le. 
Baveaetóje vo t a Népazöv^ég linnepi közgyülúBe, 
amelyen S indor Imre népszövetségi Igazgató jelentőse 
a minden irányba kiterjedő, öntudatom munkának ol-
iamerÓBre méltó adatait tartalmazta. A Népszövetség-
nek jelenleg 174 tigozata éa tizenötezer rendes tagja 
dolgozik Bzociális éa ku'iuráiiB cóltltUzéeek m«gvaió-
sltásán. 

A közgyűlésen Dr. Boga Alajos melegen emlé-
kezik m*g Báthory litván erdélyi ft-j'-delem  éa len-
gyel király Bzületesének 400 éves évfordu'éjáról.  Bitt-o 
ryt a lengyel országgyűlés az erdélyi fejedelemségből, 
választotta lengyel királynak. Kiváló képessógel B 
lengyel nemzetnek aranykorát hozták meg. M-t emlékét 
nemcsak az újra feltámad',  lengyel hiroda'om ünnepli 
nagy szeretettel, hanem hálával Idén azt Erdély hath. 
magyaraága is, amelyeik állat dó támogatója \o t a 
Báthory mélyen vallásos bite. 

A kulturális ea szooiálie rzakoeítály. 
Dr Paál Árpád és Márton Aron előad tsaibaa a 

kath. iskolaügy felad'talra,  valamint a kiszélesített 
iskola népnevalő p'ograratnjVn mutatnak rá. I;tn érté-
kesen fejtig^tlk,  ho?»' Iskoláinkért rolrdn áldozatot 
meg kell hozol, ha biztosítani akarjuk a jövő nemze-
déknek bitvallásos szellemét. A kiMÓleniielt leVolén'k 
pedig, korhatárt nem itmerve, állbrdían a n* p között 
kell éinie, hogy tacitsa és a hit.'ív. k ÖDludttoti meg-
védésére buzdítsa a katb. közörségnek minden egyedét. 

A szövetkezeti gondolat 
és a gn/diiágl m^gsz'Tvezés kérd-íHe Siint̂ n eltő-end î 
felad  ttsl a N'pszavetüég mucii «tör̂ nei!-'. Dr. Su'yok 
István és Pr trovi y T bor e kérdések n'őadM. P trovay 
meggyőződéssel ál itji, hoy a mocnii* felad  etok terén 
aa egész kath. munka e n^rgi.'tit a fzövettrzell  moz-
ga'om felé  koll fordítani.  S .üknóge», hojry ptp-jairtr 
mindenütt a BZÖvrtlicâ tek á'ór> Á<ljin;i!r s «hol azok 
m ĝ hiányzanat-, aroknt a7cni>-l mrgalal'i'pák. A KZÖ 
vetkezés a nép gitd*9Agl m gszervezéa^i e k n legal-
ka'masahh formás,  atnVy irADt minden rer.d'ik"zésre 
<tlló e«zlözzel fa!  kell étreFz'eni níj ürk IÍ7fi'tcót. 

Az öl;ő nap hita;mas ;nyagáak fodo'enzá^ft' 
oBte a kith. A'tud-mia m 'gaó színvonalú irodaiul estje 
zárta be. 

Gróf  Majlath püspök ezóaata híveibe». 
A Népszövetség vasárnap de'dő tl diszüliMén 

Majlútb pürp'ík mondott m;'Khutó menvi'ó beszedet. 
C->a:ádjáo: k éa a-jtt m .gAuak életűből tm'liett m^c-
ndi.ó tanulságost nrr<, hogy miképpen ktll tu'rden 
megpróbáltatás ÓH szecvedis l űzött megnyugvást találni 
a h'tnek éltető örök fotrát-ainál. 

Nem  vagyok,  én sem jött-ment  — mord >tt* 
Erddlynek kiiíBzort'tothtn 'l ó f'p'.Hz'ort.  K<trácfo-y 
Jito", a tudós történetíró b> bizi>D>ro>' » ról• ro, hogy 
'n is hzékr.'yi-k lefzíirira/otij  i vngyok. H^éke'y viif\nk 
apám után és nzékely aaţâm után, aki sz atk.no nai 
C í̂h l'-ány. T hit itt köztetek, ti r:-r.e'tuilót-oVr» Is 
hivütkoz"», cin v."g,ok <=n sem j 'tt ra nt. leoivh'ítő 
Idegen. H .nem olyen, nlirőljö' lud'á'o't, hoiy ez l<ten 
-ulyoa, igen n-híz időî  bon állított Ido, hojy őrizze 
nektek apáitok örökségét. 

Megható szavakban rmlékerlV meg arról ft  per-
ről, amelyet lelketli n emberek Indi'ottHk ellenn azért, 
bo?y a megmaradt kis vagyonából nem ccgedl magát 
kiforgatni. 

Majlath püspök visBaautasitja 
aa irredenta vádakat. 

A p'Jspök ur erélyesen u'asiljt tiSBza ez utóbbi 
időben el'eno is h mások (ll'D i.s gyakian bsn^oz'R-
tott irr. dt'Dtn vád-kut. Ml eskUt telt p ' t r p i i k ö k u ik, 
mo dot'a M. j:Ath. Én bo'dogu t F rdioáod király kesébe 
tettem le a bUség^sllK n az eskü tudjátok, hogy Fzent 
dolcg mludenl Intk, hát még a püapcknek Üinepélye-
Ben kijehntem, bogy BM BZÍ mondja, hogy mi nem 
vigyünk a királynak és sz orazóg törvényein: k őszinte, 
lojáMs tifzte'&l  és alattvnlói az ctuayán rógalmsz. 
M hel t maggyógyul a k rúly Őfrtl  sége, elmegyi-k majd 
hozzá ós elmondom ezt az ő ozinu élőit s megkérem : 
leţyi n n-i cfk  lg«sái;o* ve Unk szemben, hanem b'z-
z *k ls bennllnk katollkusolban, mint az állam legerő-
sebb támogatóiban. 

A pl'spök ur közvetlen ha'cu, megrázó erejű 
beszéde u'.án a dipze ülés Wiér-dó sz<retettel vette 
körttl (8 ünnepelte E dély mtlegszivü, híveiért mi idert 
feláldozó,  feokölt  hltü fóp  sztorát. A dlnzgylll^rn 
azután SsAk ĉs B IIAZH lor^soval tözblrtolo sígielrök 
tartott talprxesntt. l u-dltó besifdft  a katb. á dozat-
késrpégrői, maid D-. Gyárf̂ a  Ei-m'r a kathol'clrmuB 
nópfentartó  er<|éiől be iéit mlodtn aziret leltet meg-
kapó módon. Ezt a basz- det lapunk mis helyén teljes 
egészében közöljük. 

A d'BZKjüléBt Fi' d er Istvánnak, a Nagyvárad— 
szatmári egyházmegye ra >lyRénusen gnzdag len ü püspö-
kének a székely népbea Intézett m gragadó tztvai 
zárták be. 

A nö muukateiülete 
A Népszövetség vasárnap délutáni Uié: én S mon 

B r'a tar o t értékes előrdut a c-a'ádl és a táraidalmi 
béke elmen. Az előadás bata'maa békeeiózat. A leg-
első terület, i-hol a béke érd -kélen a munkát m> g 
kell kezdeni: a gyermek lelke. Ccak aa Igrzl kertFZ 
tény családon éa anyáton kérésziül lehet a ty>rmc-
ket megtartani egyháiuuknak és a szeretetnek. Támo-
gassuk a keresztény gyermekmozgalmakat. A keresz-
tény nőnek kötelleaaége a békésig gondolatát szolgálni 
aa egész társadalomban éa hlryetnl a ker sat/ny Igsa-
tágokat, amelyek mind n békés társrdalml brrendes-
kedéanek legideálisabb alapjait alkotják. Ugyanekkor 

8t"ttoer Andrea szociális nővér .A bolnevlimu? elleni 
küzdelmünk" címmel tartott alapoBfelkészültségre  BÜÓ, 
tartalmaa előadást. A kath nagygyűlés értékéé, fel-
emelő napjait vasárnap este Impozáns körmenet zérta 
be, melyen mintegy 16000 ember vett részt. 

Hétfőn,  szeptember 4-én a nagygvűiés résztvevői 
társas kirándulásban tekintették meg a Gyilkostó csodá-
latos szépségeit, atrdy alkalommal Gnn<pél}ts tere-
tek között megtörtént a gyilkostól kápolna alapkő-
letétele IB. 

* 
• • 

A napi'ftpok  réezletsBen írtak a nagygyűlés min-
den moz'ianatáró'; mi azért csak vázlatos képet nyúj-
tottunk rólv 

A katholtlusok nagy találkozója féifi  tB, hataimaB 
megnylIr-tkozáBn volt az öntudatos kath. eleinek. 

OjrirfAs  Elemér  mély igazságokat tartalmaié 
beazédeben élesen látó elme vilácossáitával mutatott 
rá a katolicizmus népfeEntartó  erejére. Ez az erő meg-
nyilvánul a hitben, mely nem erősködőié, hacem 
erő*«é, aoélossá teszi a lelket;  meg a családi  élet 
szentségében,  tisztaságéban,  mely m^g'udja bre-ü ni 
a gyermekáldás  inteni ajándékát; megnyilvánul r>a 
végűi a hivő nép lelkének  rendezettségében,  fegyel-
mezettségében.  N pUnkben, mely pziopompá-, gyö-
nyörű viseletében nagy tömegben vonult fol  a gyüiesre, 
ezek az erők működtek a ezen a gyűlésen benne m ig 
inkább gyarapodtak. 

Mikor it mind tfitübben  hulió erő miatt be kellett 
vonulul i t-mp'nrab*, ebbeu a kis epizódban a szónok 
megV;.pó Bzimbolumütlátott: ha boiut az időfaleUünk, 
ha vész -k törnuk ránk, v»n otthonunk, ahová menjünk, 
ahol olulmat, vî delciet tslá:unk. A tiirp'om ez, bol 
a hit vüéguutága vyul ki becnŰDk 8 imftra  hargoló-
dik n l lliDk. A bit és ima nyomán pedig  feltőbb-
rendű  energiák  án dnak  az anyagi világba, meg-
azentelik  a földi  létet,  s igy nemcBak az örök éietet 
bizto.'iij iu, hfn  m a legdrágább földi  érteken, a csalá-
dot á; a leget  ősebb,  leghatalmasabb  fenntartó  és 
megőrző  fényerőivé  válnak  a nemzeti értékeknek, 
H nemzeti léleknek. 

BEL- ES KÜLFÖLD. 
Romátl belpolitika. Viharos mult hete volt a román 

bi-ljtolilikitnak. Amint megírtuk Vajda tnitiinztertflnük  bifteg-
: HKgd kirolibaiilolta a nemzeti párt kebelében duló ellenté-
J teket. A bmlafHonyi  magányába vinszavonult Maniu hívei 
) ^lénk akcióba kezdtek. Maninnak közel álló rokona ltoiia 
' Zakariás volt csiki képviselőjelült egy kiáltványt adott ki, 
amelyet a hatóságok azonnal elkoboztattak. A bekövetke-
zett cscmÓDVck ezt bizonyítják, hogy a titokzatos Vajda— 
Maniu alíéi IMII ismét Vajda bizonyult eiőaebbnek. Vajda a 

^ történtek után azonnal összehívta a ueuizeli parasztpált 
I elnöki tanácHat és azon egyhangúlag elhatározták, hogy 
Boiln Zakariást és t.áruait a pártszervezetből kizárják. Egy 

; ben elilél-'lleg foglaltak  állást a llaniu csoport pártbonui 
: kísérletével szemben és felhatalmazták  Vajdát, hogy a ju-
j vőben szigorúan toioljou meg minden a Boiláéliuz hasonló 
esetet. Valószínűnek látszik, hogy ezen elhatározás Maniu 
liivei között nagy tevékenységet fog  előidézni, amely eset-
leg alá is aknázza a kormány helyzetét. 

| A király teljes bizalmáról biztosította Vajdát 
' és igy a mult héten kisértő korniánykrizis befejezést  nyer'. 
' Bonyolódik a külföldi  adósságok ügye. .Amint 
ismeretes românia beszüntette külföldi  tartozásainak idegen 
valutában való tizetését. Emiatt s kültöldi hitelezők közölt 
nagy idegesség tört ki. A kormány Titulescut küldte ki 
hitelezőkkel való párisi tárgyalásokra. Hir szerint s hile 
lezők csak akkor veszik lei a român delegációval az ös/.-
szeköltelést, ha românia azonnal visszavonja a trausíer-
moratoriumot. 

Japán. A japáni ember hazaszeretetéről a japán 
toua vitézségéről csodákat lehet hallani. E/, a két erény 
japánt félelmetes  világliatalomá tette. A világlapok érdekes 
hírt közölnek ujabban a japániak beteges hazaszeretetéről. 
A japán tengerészet olyan torpedóval kísérletezik, amelyet 
etnheri erő irányit egészen a robbanás pillanatáig. Az az 
ember aki a torpedóban ül az életét áldozza fel  a torpedó 
robbanásával egyidőben. Khez a kísérlethez kerestek -Imi 
katonát önkéntes jelentkezéssel. Jellemző a japán katoiu 
fanatizmusára,  hogy az első pillanatokban ötezren kínáltuk 
fel  életüket. 

Herriot volt francia  miniszterelnök napok ÓM 
Szovieloroszországban tartozkodik. A vörös állam rendkívül 
szívélyesen logadja a volt fancia  miniszterelnököt. 

A lót néppárt gyűlését Csehszlovákiában csendőr 
sortűzzel szétverték. Az esetnek huszonöt sebesült ál 
dozata van. 

Az ötödik német birodalmi naggyűlést mult 
vasárnap tartották m»g Nürnbergben. Hittler kancellár előtt 
84 ezer rohamosztsgas vonult fel  folytonos  ágyúdörgés 
közölt. 

Papén helyettes német kancellár az ősz folya-
mán Budapestre érkezik, hogy visszasdja Gömbös minisz-
terelnök Németországi látogstását. 

A kisantant titkársága amely eddig Prágában szi-
kéit s megegyezés szerint december 1-től a székhelyét 
Bucurestibe teszi át. 

A kath. világkongresszus szept. 7-én kezdődött 
meg Bécsben. Erre az alkalomra Bécsbe utazott gróf  Majlátli 
erdélyi pilspök is. 

Anglia háborús külügyminisztere meghalt 
szeptember 7-én. Az elhunyt lord Grey egyike volt a bé-
keszerződések megszerkesztőjének. 

Meghalt Leyques francia  tengerészeti miniszter 
76 éves korában, aki 1920-ban miniszterelnöke is volt 
Franciaországnak. 

Catkaaeradtban, Ştefan  oel-Mare nooa >2 
aarm alatt, emeleten, a aaoba. 1 konyha, okto-
b»r 1-töl k i a d ó . 



3 7 J I I C S I K I L A P O K t t Mat. 

A katholicizmus népfenntartó  ereje 
Dr. Gyárfás  Elemér  beatéde  a gyergyói  katholikus 

naggyülésen,  1933 évi szeptember bó S ia. 
Misfélévtizedag  megnehezedett Borsunk teihe alatt 

nyolcadszor j ölt ttok ÖBBBH katholikus seregszemlére a 
ös.szojivetelüofc  halyéül Györgyöt választottuk. Nem-
csak azért, hogy máa vidékről jcvő teaué-
rílnknak magmutassuk azt a aok természeti kin-
cset éa Bzépséget, amivel az Úristen Gyer^ó népét 
jókedvében megajándékozta. Nemcsak aaért, mert a 
gyergyól bércek között annyi katholikna él együtt 
aalntlBBta tömegben, amennyi másutt egy püspökBég 
híveivel ia Mér. Hanem Ide jöttünk B Ide bivtuk test-
véreinket elsősorban azért, mert Itt láthatjuk legtöbb 
katholikus testvérünk legnagyobb BzenvedeBét, legne-
hezebb sorsát, legfájóbb  nélkülözését. 

A testvéri szeretet űzött és hajtott ide, bogy ha 
már orvoslást és Begitséget, kalácFot éa arenyat nem 
hozhatunk, hoziuk el ide legalább résztvevő szivünket. 

8 mle'őtt Bzétmennénk b egymásnak fcucsut  mon-
danánk. ucv szeretnénk valami Bzépet, jót. vigasztalót 
mondani. Szeretnénk itt hagyni valamit teatvérl aján-
dékul, zálogu' annak, bogy ak»tbo'llus G.ergyó szen-
vedései fájnak  minden erdélyi katholilus tzivének. 
Szeretnénk itt hagyni egy jó Fzót legalább, mely eiő-
sités és biztatás legyen megpróbáltatott testvéreinknek 
a további kUzdelemre és béketűrésre. 

A mi székely népünknek sokan mondanak jókat 
és szépeket manapság. 

Nem régiben olvastam egyik felelős  kormányféiflu 
nyilatkozatát, hogy nagyszerű dolga van a székelység-
nek, hlf-z  fi  ú és leányai ott ta'é hatók mindenütt a régi 
királyság városaiban, elfoglalnak  o'.t mind-n kenyér-
kereseti lehetÓB^get s az Idegenben szerzett p4nat 
zaákszámra küldözik hiza SzókelyorBzágba. 

Csak azt feledte  el megmocdhcl BB illető, hogy 
A székely nép fi  >.i és leányai szért BEÓrődnitb szét a 
világba B azért kénytelenek m á F U ' . t a legnehezobb 
munkát 8 a legfárasztóbb  foglalkozóit  IB váll»lni a 
legalacsonyabb bi'rér', mert tönkre BÍláryilott ottho-
nukban mindennapi kenyerüket sem tudják a két kar-
juk erejével megsrerrznl. 

Egy nagv ' gwég azonban van ebben a mondás-
ban s ez az, hogy külső erővel, ez élet megne'hez'té-
Hável, elvlsnlhetlen terhek felrakásávnl  rem lehet i gy 
népet elpuFztitani. A teher c>ak eddig n>hér, smlg 
bár vánszorogni tudunV vele. Ht öeezerosktdunk alatta, 
a mázsás Bulya földre  esik s a teherhordó meg-
köonynbbül. 

Fáj elveszíteni egyet éB mást, aici a miénk volt. 
M [f  ̂ Bitjük utolró erőnket, hogy legalább a roncsokat 
megtartsuk. Da ha már nlnci mit féltről,  vlaazaízáll 
kórjainkba a tetterő. A FZ9gényeég — nagy felszaba-
dulás ul teremtő nuikára. 

A történelemben látnnk népebet. melyebnél ^ppen 
rí nehéz sors, a keserű mogpróbálta'ás volt felemel-
kedésük titka éa lendítő erej». B látunk más népaket, 
melyeket elr-rnyesB'.ő jólétük, teFp'dépte tülyepztő gaz-
dagságuk züllesztett szét és puHzlitott el. 

Fdj a nélkülözés, zokog a nincstelenség, Bir a 
szegénység. De egy nep sorsa — fcnrnnrudásn  vagy 
elsülyedése — nem ezektől, hnnem annak a népnek 
belső, lelki erőitől függ. 

S bogy ezek a lelM erők kibontakozhassanak 
n;p>lnk leikében, ott megerősödjenek B onnan semmi 
lüié bata'oirinal klpu^zt tbatók ne leg\enek, ezért 
kell katholikus nzékely népünknek mindkét b»zével 
Me kapaszkodnia a katholikus  világnézet  Dfpfenn-
tartó  erejébe! 

Miben rejlik katholikus hitüntnek sz BZ ereje, 
ami az éleiben s az életneV megtartja a ni'pnket? 

1 A hívő katholikus embernek — erős  a lelke. 
Nem BZ BZ erős Mkü emb' r, aki elbizakodott-

ságában káromo'ja ez Úristent s m°gblcRbázza gyön-
gébb felebarátját.  Az Ilyen erősködő embert előbb-
utóbb széttapossa az Isten. 

Etós a lelke a hivő embernek, aki tudja, hogy 
borsa az Úristentől függ,  aki nyugodtan oda fekteti 
munkáját ÓB fáradozását  az Úristen kezébe. Tőle várja 
az áldást, tudja, hogy ha ó maga becsülettel elvégezte 
a dolgát, ennek előbb-utóbb elnyeri jutalmát is s tudja, 
hogy semmi o'yin rossz sem érhoti, ami ne to'na a 
gondviselő U-Isten tudtával. 

Ez ad erőt arra, hogy j'gvnrés után ismét be-
akasszuk eklntat a fö  dh», tűzvész u'án Ismét feUplt-
Plik házunkat B mind' n sanyurgatás között megtartsuk 
uj munkára lendítő bizalmunkat. 

Egyetlen erős hhő lélek BzázBkat tud kirántani 
a kiehltUeégból éa caüggedéBből B egy nép, melynek 
erős lelkű fiti  vannak, bármit mérjen la rá a sors, el 
nem pusztulhat. 

Becsüljük meg tehát katholikus bitünket, mely 
megerősíti a lelkünket. 

2. A katholikus nép — utódokban  gazdag  nép. 
Akik Ismerik a mai világ társadalmi harcait, jól 

tudják, hogy egyedül a katholikus egy bás as, mely 
tizlklaBBllárdan áll őrt a családi  élet  tisztasága  mel-
lett, nem engedi Bzétrombo'nl könnyelműen a keresz-
tény hátasságot  B megalkuvást nem bmerő bátorság-
gal bűzd azért, hogy a gyermekáldást,  eat az Igaal 
es leenagyobb áldást, semmiféle  mesterkedéesel meg 
•>« rontsák, aa élet bő patakját hitvány érdekből ki ne 
szárasszák. 

Voltak nagy, hatalmas nemzetek, melvek letűn-
ik B nyomuk aem maradt, mert nem voltak fl»lb,  aklb 
felváltsák  aa apák kidőlő nemzedékét B láttnnk éa 
látunk kis néptöriseket, melyek néhány évszázad, sót 
ávtlsed alatt bata'maa területeket népesítettek be ál-
dásos ssaporas águkkal. 

A ml aaékely népünk is esek kSsBl való. 

Már a mult ssáaadban ellepték a sok gyermekes 
BBékely anyák edzett, erős, okos fial  BB erdélyi vár-
megyéket a mn is közülük kerül ki e területek vesető 
Intelligenciája, blrtokoasága, papBága, Unltósága. 

Bzéke'y népünk főerőaége  ma 1B a sok gyerme-
kes c-mled. 

B csüljük meg katholllns hitünket, moly őrt áll 
a székely család tlsataBága éa Baaporaaága mellett. 

3. A katholikus nép — rendet  tart  és fegyel-
met ismer. 

A ml katbollbua hitünk a tekintély  elvén Blsp-
BBlk. A katholibui egyház korlátok közé szorítja az 
emberi természetet, rendre szoktatja a féktelen  em-
bert, fegyelmezett  raj vonalba állítja a híveit s alá 
rendeli őket azoknak, akiknek küldetésük, Isteni meg-
bízásuk van az ő vezetésükre. 

A batholikuB ember tud parancsolni, mert meg-
tanult engedelmeskedni. Es tud engedelmeskedni, mert 
megtanulta, hogy nagy dolgokat, nehéz munkákat c*bk 
pontosan végrehajtott vezényszóra lehet elvégező'. 

Egy biB csapat, mely rendet és fegyelmet  tart, 
erÓBnbb százszor akkora tömegnél B ninca oly nagy 
emberhadBereg, mely szét ne züllenék, ha abban min-
denki a maga feje  után akar vezérkedni, a msga u ján 
járni és senki a máa szavát meg fogadol  nem akarja. 

Ha akarjuk, hogy székely népünk erős, ellenálló, 
életképes legyen és szét ne hulljon a rárudu ó csapá-
sok alatt, becsüljük meg katholikus bitünket, mely 
rendre éa fegyelemre  nevel minket I • « 

• 
A mi katholikus egyházunk azonban nem valami 

elképzelt láthatatlan dolog, amit egyesek kitaláltak a 
cifra  szavakkal felékesítettek,  hanem — élő  valóság. 
Van és él, elsősorban ml bennünk, de szemmel ÍB lát-
juk vezetésünkre rendelt szolgált éB apostolait, pap-
jainkat és püspökeinket I 

Amint nem BB a jó gyermek, aki csak az Iskolá-
ban tudja hibátlanul elmord^nl, bogy mit rendel BB 
Itten negyedlb paraccFolatja, de otthon visszafelesel 
szüleinek, hsnem az; aki alázatosan kez"t tud csókolni 
édesanyjának ós tiszteli-ttel fogadja  «'d'Satyji Intő 
ssavá>, ugy ml Is cak akkor vagyunk méltó rlal ami 
katholikus egybáiunbnak B csak akkor érdemeljük 
m«g, hogy a katholikuB Bzent hit népfenntartó  ereje 
megóvja az e'BÜlyedéstől elárvult Bzóhely népünket, 
ha mxghecBÜjUk egyhárunk pspjalt, elnézzük netalán! 
emberi gyarlóságaikat B főként,  ha megfogadjuk  s poo-
toBan követjük IB Isteni Mester nevében hozzánk In-
tézett tanításaikat. 

A katholikus nagygyűléseknek sz ad bülönöa 
díszt, fényt,  erőt éa jelentőséget, hogy ereken népűnk 
ott láthatja a p>peág élén főpásztorainbet  1", BZ spos-
lolok utódjait, kiknek felülről  adatott hatalom a ml 
leikeink borraányBására. 

K 'rjUk sz ő apostoli áldásukat a mi székely né-
pünk számára, hogy erős lélekkel, tiszta családban, 
rer.dezett és fegyelmezett  sorokban dolgozhassunk ÓB 
kttzdbessUnk a szebb jövőért I 

A tanév  kezdete  a róm. kath, főgimnáziumban. 
A osikszeredtii  róm kath.  főgimnáziumban  a 

Veni Sancte  szept. 15-én lesz; 16 in a rendes  elő-
adások  megkezdése.  Az internátusba  14-én kell 
bevonulni. A bennlakók  hozzanak  szalmazsákot  és 
asztalkendőt;  a szalmazsák  lehet üres is. 

Szept.  13-án sz I.  oszt. felvételi  vizsgájának 
folytatása  éa lezárása.  Azon 1. o. tanulók,  akiknek 
a felvételi  vizsgája 6-ra, vagy ennél jobbra sike-
rült  (az  eredmény  megtudható  az igazgatósági 
irodában),  már most iratkozzanak  be. A lé'évi 
tan- és fenntartói,  s a beiratási dij  összege együtt 
ar I.  os't.-ban  1520 lei. A II—VII.  osztályokban  a 
félévi  dij  be ratással  együtt  2485 lei. 

A beiratkozó  tanulók  a felvételi  kérésre  hoz-
zalak  11 lei okmány és 1 lei repülőbélyeget. 

Az igazgatóság. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyi hir. Tusnádi  Élthes  Oyula dr. 

egy. m. tanár, bormányfőtanácsos  Bilatonlelléről Buda-
pestre hazatérve, folyó  hó 5 ével hátralevő 3 heti szabad-
ságát tárnasutarásra fordltja.  Ut rány Trieszten át, aa 
Adriai tengeren le Görögországig, Bpalató és PatraB 
érintésével a mesBlnal öblön át Nápolylg. 

— • torinói botrány. Románia sporttársadal 
mát a torinói botrány tartja Izgalomban. Amint Isme-
retes, Bzeptember 1-én kezdődtek meg Torinoban a 
főiskolai  világbajnokságok, amelyre meghívást kapott 
a romániai keresztény diákszövetség is. Minden áldo-
aat ÓB előkészület megtörtént arra, hogy a világ főis-
kolásainak versenyén a romániai Ifjúság  Bportélete 1B 
méltó módon képviselve legyen. És ml törtért. Egy 
Rotculet nevű ur, abit nagy pénznél kiküldtek Velen-
cébe az augusatus hó 23 1 nemzetközi diákszövetség 
kongresszusára és megbízást edtak neki, bogy ott 
Intézze el a román főlBlo'áeoknak  torlnoi benevezését 
Is. egyszerűen elhanyagolt mindent. Beleszédült ugy 
látszik a lagúnák városának napsütésébe és mindenre 
gondolt csak a kötelességére nem. Miután a kikülde-
tésére szánt pénzt elköltötte, hazajött. Ittbon még aa 
utolsó pere'g saédltette a versenyekre felkészült  diák-
csapatot. AB elindulás pillanatában pedig kisült, hogy 
sem útlevélről, Bem benevezésről gondoskodás nem 
történt. Igy a versenyaők Indulás e'őtt szökdöstek kl 
a vonatból. Bgy mánlk csoport, amelyik Temesváron 
kellett volna caatlakozzon a Bukarestből Induló fő-
csspathos, még ma is várja RoBcnleték érkeséBét. — 
Terméeaeteaen as egész román csapat a legho'rányo-
aabban lemaradt Így a torlnoi veraenyekről. Ba Igen, 
aa ilyest értik itt. 

Eajtaa Anna Miria (Kozmás) áa Per-
ns'iky Károly rém. kath. elemi lakolal lgaagatd tanító (Eax-
tergom) folyó  ivl aaeptunbar hó 2-in tartoMik aakdvójtlket 
Kooiéron. (Minden kfllOn  értealtéa helyett.) 

— A falnótt  leányok Mária kongngáolója Jalloara 
terveiett — de akkor teohnlkal okok mtatt elmaradt aaOvt-
tanfolyamit  október hó folyamin  megkezdi. Hladaaok, aUk 
azon réftzt  akarnak venni — szerdán uepkembflr  13-án e*U 6 
órakor a fóglmnáElnm  tanirl Bzobájában tartandó megbeszé-
lésére eljSnnl azlveakedjenek, — ahol a tanfolyamra  vonat-
kozólag részletes felvUigoaltiat  kapnak. 

— Halaloaás. Id. Incse Imre celkBaentsImoni 
birtokos 77 éves korában, sseptember hó 6-án elbalt 
Temetése 9-én volt, nagyrésivét mellett. Elhunytat hét 
leánygyermekén kívül 29 unoka és,7 dédunoka gyáaaolja. 

— Aa állami nyomdák kapaslságáról meg-
írtuk már, hogy rendeleteket kénysaerltettek ki abel-
Ugymlnlnztertól aziránt, hogy a hatóságok mindenféle 
nyomtatványt csak tőlük BBerezheasenek be. Oraaág-
ezerte nagy megdöbbenést váltott ki ea a lelketlen 
IntéabedéB. Legutóbb a temeBvárl iparkamara tiltako-
zott ellene. A belügyminiszterhez réBaletea memorandu-
mot terjesztett elő, bogy szüntesse be aa állami nyom-
dák réazéről beindított legtlazteBBégtelenebb konkuren-
ciát. A marosvásárhelyi munkakamara saeptember hé 
10-lki közgyűléBe elé a tanáca cslbl tegjal hasonló 
értelmű memorandummal fordultak. 

— Veszedelmes játék a fegyverrel.  Beraaán 
Mária 14 éves csángó leányka kót hasonboru társával 
juhokat őrzött a Tarhsvason A három gyermek játék-
«al töltötte sz időt, amikor katona fegyverrel  köséjük 
állított egy VBBZI nevü 1 9 éves cBángólegény. Vasal 
azzal kezdett Bsórakoznl, hogy saerre a gyermekekre 
fogta  fegyverét,  amitől azok rettenetesen megijedtek 
éa futásnak  eredtek. A mikor a fegyvert  Bereaáu 
Máriára fogta  eldördült éa a szerencsétlen leányka 
jobb vállát á<fúrta  a golyó. A kisleányt a helyi kSa-
borházba szállították. A csendőrség nyomozást vezetett 
be az Ugy tlsBtázására. 

— Elaaimoláa. A oalkazeredal egyetemi éa f6Iskolai 
hillgstók 1933. augusztus 12-lkl kertlmnNtBágioak tlszt«J9Tá-
déimét 15 186 lelt a városi arak kSréból leikéit éa a rende-
zőség tagjaiból rilaaztoH bizottság tandljaesélyképpen aa 

renoz Józaef  logbii Igató 1750 let, alfcbb'aknak  osztotta kl: Ferenoz 
Venczel László tanárjelölt 1500 lel. Erdélyi Sándor joghall-
gató 1750 1*1, Boga Eva-Márla, Gál Antal, Kováta Jenő, Mayer 
László joghallgatók 1000-1000 lel, " ~ ' Nagy S-mn tanárjelölt 
1000 lel. Schmídt János babalaareaJt lOOUlelt, Sprenoz OySrgy 
hakalaoreans 1000 lelt. Chlrllesoa Vaalle joghallgató 750 lel, 
Todea Rom-n bakalanreált 750 lel, Antal Qábor állatorvos-
tanhallgató 500 lel, Csedó János joghallgató 500 1*1, Láailó 
Imre tanárjelölt 500 lel, Vécsey Oyola meohamkal és elektro-
moBlpart felsólskolal  hallgató 500 lel és kBnyvsegélyképpen 
Zsók Fereno fóglmn.  V. oszt. tannló 186 lel. 

— Szabadlábra helyeaték aa önként Jelent-
kező gyergyoalfalnei  .gyilkost". A bűnesetek 
krónikájában igen ritka, hogy egy beismerésben lévő 
gyilkost szabadlábra helyezzen aa ügyéBsség. Azonban 
a tengeri kígyóvá dagasztott gyergyóalfaluBi  bünper-
ben ea a furcsa  eset IB előfordult.  Köatudomáru, hogy 
aa ea ügyben honolt marosvásárhelyi táblai súlyos 
itólet ntán egy Koncssg Mihály nevü egyén jelentke-
zett a csíkszeredai ügyészségen és előadta, hogy aa 
A véd dr. ellen elkövetett bombamerényletet ő éB Pál 
Dines hajtották végre. Ahoa a 16 évre Ítélt Barabáa 
János dr.-nak semmi köze nincs. Szembesítés során 
Ilyen értelemben vallott Pál Dénes ls. A fantasztlkua 
vallomásokat kétkedve fogadta  BB igazságszolgáltatáe 
ÓB a bukaresti Hemmltőszékl Ítélet után, mely tudva-
levőleg h-lybm higyta az előaő fórumok  Ítéleteit, lát-
szott, hogy Koncsng állításai nem fedik  a valóságot 
Ennek dicára a büntető perrendtartás értelmében aaa-
bályszerü vizsgálatot vezetett le a vizsgálóbíró, melyet 
a mult bét péntekén fejezett  be. Az akták aaügyéaa-
ségre kerültek és szombaton reggel BB ügyésa már 
el ls ejtntte a vádat Koncssg ellen ugy, hogy este 
már alfaluba  vacsorázott aa önkéntes „gyilkos". 

— Megszökött a fogháaból.  A kora tavasa-
azal Gyergyóban egymást érték a különbösó lopások 
és betöréaek. Több hetes nyomozás után B csendőrség 
letartóztatott egy Barabás Gergely nevü egyént, akiről 
a vallatás Borán nem kevesebb derült kl, minthogy 
gyilkosságért 13 esztendőre van elítélve éa a nagy-
enyedl fegyházból  saökött meg. AB ujabb bűncselek-
ményekért a csíkszeredai törvényszék előtt kellett 
voloa felelnie  és ezért B helyi ügyészségi fogháaban 
„szállásolták* el. Csütörtökön estig rendesen viselte 
magát a nagvBtilü bűnöző. Ekkor sikerült a börtön 
udvarán elrejtőzködnie és amikor elcsendesedett min-
den, kereket oldott. Mébány óra múlva fedeaték  fel  a 
szökést. Az ügyészség Bséleekörü nyomozást vezetett 
be a vakmerő fegyenc  késrekerltése érdekében. 

— ROBB üslet a tolvajaág. Bgy hat tagból 
álló tolvnj-társaBág hónapokon keresetül tartotta a leg-
nagyobb vagyonblzonytalanBágban Gyergyóbékáa kör-
nyékét. Végül a banda egyik tagja caendórkéare került 
és táraalt 1B eláru'ta. A törvényszék Baünetl tanácsa 
pénteken hoaott Ítéletet az ügyben, melynek során 
Covasan Demetert, mint „veaért" egy évi, Chlndea 
Slmoo, Toplceanu János én Covasán Gábor „tagokat" 
6—6 havi, mlg Popa Jánost és Covaaán Jánost 1—1 
hónapi börtönre Ítélte. Ezen kívül a „veaér" bünteté-
sét még bárom évi blvatalvesstáBsel toldotta meg. As 
Ítélettel kapcsolatosan a vádlottak padján aa a véle-
mény alakult kl, bogy aa ügyet .elég enyhén" úszták 
meg és igy nem felebbestek. 

— Bftvld  blrek. A Skoda Qgy lellebbezéal tárgyalását a 
Semmltdaxék októhrr 10-re tOste kl — Moszkva mellett lean-
hant egy személyszállító repüló a szerencsétlenség alkIlmá-
val tfihb  szovjet veaftó  férfl  életét vesatette. — A badapeatt 
János hegy'n lévA Erzsébet kilátó nagy brona asobiit lame-
retlen tettesek ledöntötték, szétdarabolták éa elszállították. — 
A torlnoi nemaetkOal fólskolal  versenyeken a magyar fólakr. 
láaok hat Tllágbajnokaigot szereztek. — A koloaaváil kato-
nai repflldtér  egyik gépe gyakorlatozás kosben Apahlda ffllstt 
leznhant. A gépen Teodoreaan éa Bersana hadnagyok altak, 
Benann meghalt éa a minik tiszt haldoklik. — l í imita i a 
Caeréa nevü erdóben meggyilkolták Vonlaar Gergely vdMii , 
- Mlakols kornyékén ea év lanoárjáhan meggyllkafták  Sald-
vimoa kOaaég Breg plébánosát, A magyai 
elfogta  a gygkoetBépáalJóaael » ÓVBB I 
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Méhészet. 
Mézismeret 

Méi-méi, teljesen mindegy t Minden méa osak méz 1 
Az egyik ia méz, másik ia mézl Ilyen vagy ilyenebb kije-
lentések okozói kizárólagosan magák a méztermelők, kik 
aaját terményüket sohasem oactályozták. — A kávét vásárló 
gazdasszonynak nem mindenik egyforma.  A rizst áruló keres-
kedő minden fajtára  tnd valami előnyt rákenni A mészáros 
ogyanegy marhából különféle  árakat csinál. A bortermeifi 
talán egy fajta  szőlőből más és más minőségűeket állit elő, 
sőt a jó korcsmáros ugyanegy hordóból többtélét is árai. 
Csupán a méztermelő az egyetlen a világon, kinek nincs 
slsŐ, másod, vagy harmad osztálya árnja kizárólagosan azért, 
mert mindenki a múltban is a legtökéletesebbet törekedett 
előállítani. 

Igen, igy volt, de nincs ma igy; mert e súlyos gaz-
dasági helyzet, az olcsóbbra való törekvés kitermelte e téren 
is a selejtes anyagot. — Most nem első, másod, harmad, 
hanem talán ötvened rangn ám ia kerül a piacra. A közön-
ség pedig nem akar foglalkozni  a kérdéssel semmit sem, 
csnpán azt keresi, hogy hol lehet olcsóbban megvenni, 
dacára annak, hogy a közmondás szerint olcsó búsnak híg 
a leve, tehát mindig gyanús. 

Tekintettel arra, hogy ezen hét szűkebb esztendőnél 
is rosszabb termésű évben igen sok hamisítvány, éretlen 
méz, vagy tisztátalan termék van forgslomban,  a fogyasz-
tókkal mintegy kötelességet vélek teljesíteni akkor, midőn 
a méz legegyszerűbb házi vizsgálatára néhány szóban út-
mutatást adok, már csak azért is, mert nem rendezkedhe-
tünk arra be drága műszerekkel, özikai vagy kémiai vizs-
gálatra sem terjeszkedhetünk ki, de ha folyékony  méz 
átlátszó, azaz a mögéje helyezett tárgyak körvonalai vilá-
gítás mellett tisztán láthatók, világos, vsgy sötét legyen is 
ez, a színre vonatkozólsg a méz kitogástalan. -— Az átvilá-
gított tárgy törést ne mutasson, azaz optikai csalódás ne 
legyen a mézen keresztül, ha osak az üveg uem hibás. — 
Hogy a méz világos, avagy sötét, nem fontos.  Ffikövetel-
mdny, hogy tiszta, átlátszó, nem zavaros legyen. Ez külön-
ben kizárólagosan gusztustól függ,  mert mig egyik ember 
a halvány sárga, másik ember a sötét sárga bort kedveli, 
de a vizszinü keresettnek egyáltalán nem mondható Az is 
egyéni izlés dolga s inkáb az előbb érzett íz ügyelendő 
meg, mert fontosabb,  mint az utóiz. 

A sűrűségre vonatkozólag a legegyszerűbb próba, ha 
a tele evőkanál mézet megfordíthatjuk  a saját tengelye 
körül ugy, hogy abból semmi ki nem loccssn. Megbízható 
kísérlet, ha a bekötött szájú üveget felfordítjuk  s meg-
figyeljük,  hogy mennyi idő slatt száll fel  benue a légbubo-
rék. Ha nagyon gyorsan megy, big a méz, ha ellenben 
mintegy méltóságosan emelkedik, Büriisége ellen kilogás 
nem emelhető. Legbiztosabb azonban, ha a nyitóit szájú 
üveget lefordítjuk  s figyeljük,  hogy miként szivárog belőle 
ki a méz. 

A méz értékes alkatrészeinek megállapítására azonban 
laboratorinmí vizsgálat, a vegyelemzés hivatott. 

A jó méz cukrosodása nem lehet réteges. A becuk-
rosodott mézet vízfürdőben  kell felolvasztani,  a vizet azon-
ban 40 foknál  nagyobbra hevíteni nem szabad, külömben 
elveszti értékes termentum alkatrészeit. — Tűzhelynél fel-
olvasztani soha sem kell. Ha nem sürgős a cseppfulyósitás, 
legszebben és legjobban elvégzi azt a napsugár. — Ha a 
frissen  pergetett méz egy bizonyos ideig a tűző nap suga-
rainak van kitéve, sokat tisztul. 

A lépes méz teljesen lefedett,  hófehér,  áttetsző kell 
legyen. Virágpornak nyoma aem lehet benne. Mesterséges 
lép közfalra  nem építhető s a fogyasztásra  szánt lépes méz 
kizárólagosan a méhek szűz-sejt építménye. 

A közönségnek egy bizonyos fokú  tartózkodása a 
pergetett mézzel szemben s ezzel ellentétben a lépes méz 
kereslete csak annyiban indokolt, mennyiben nem áll mód-
jában mézszűkséglstét közvetlenül megbízható termelőnél 
szerezni be. 

Blénessy Károly. 

Tanitó Urak! 
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Mindenütt Öröm 
ábo- é t 

fognak  bevezetni, ahol a gyors 
éB örömteli auikát szeretik I 

Újra engedélyezve a legolcsóbb 
is legjobb magyar ábc. 

M á r k I s t v á u könyvkereskedése 
Gheorgheni, jud. Ciuc éa a Tani tó k Ön-
segélyző Hivatala Oluj, Str. I. Maniu 5., 

valamint minden könyvkereskedő. 

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA 
könyvnyomda, könyv, psplr-, iró és 
rajzazerkareaksdáa, könyvkötéazet 
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Szü'ők flgyolmebel 
Az Iskolai év kezdete alkalmából tisztelettől van szc-
renosém a n. é. közönség és t szíllők Bztves ügyeimébe 
ajánlani újonnan érkezett árokkal dnpan f e l s z e r e l t 

könyv-, írószer-, tan- és 
rajzszerkereskedésemet 

Állandóan nagy raktár román és magyar tankönyvekben, 
legjobb minőségű kÖrzók, könyv- és tolltartók, Író- és 
rajzszerek, kltünfl  gyártmányi hegedűk, hegedüharok, 
hegedű-alkatrészek, festékpk  éa íes'őazerok, valamlut 

mindennemű Iskolai ÍCIRZOTIÓHÍ oikkekb 11. 
Dus választékban kaphatók IroJaílszerolésl 
olkkek, dlszlevélpaplrok, piplrkülönlegessé-
gek, disz- ós ajándék müvek, roináu és ma-
gyar 1*jogágT Iratok, IZ1>'S?H holybeli és mQ-
vészl kép alapok, Irodalmi és zenemüvek. 

Könyvnyomdámban 
minden e szakmába vágó 
mankák lzléflts,  osinos ki-
vitelben, j u t ányos árak 
mollett a legrövidebb Idő 

alatt készülnek. 

Könyvkötészetem 
eUál'alja mindennemű Is 
kolai, Uilrtl és más köny-
vek ízléses ós olcsó bekö-
tését és azok tartósságát 

garantálja. 

Jutányos árak! pjntos kiszolgálás! 

K Ü K Ü L L Ő M E N T I BOR 
literenkinti ára házhoz 
a legolcsóbb L e j 

a „ z ö l d f á n á l " c s í k s z e r e d á b a n . 

f  Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

a s i l y e a U s a á l l i t e t t i x a k k a l 
besse reshe tők : 

Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mallatt részletfizetésre  is. 

2 >— 

Csikszcotmártonon okt. 1-től kiadó 6 szobás 
kőhVz, üzlethelyiséggel és 25 hold b rtokkal. 
É'iekezni lehet özv. Jakab Antalnéval Csik-
Homlyón. (C-ikru) 

é 

O» 

M 

Síremléket,  hadiemléket » 
és mind ntiemü kőipari tárgya'. Sí 
htzai és külföldi  márványból, 
trachitból í.s kUlöi bözö kövekbó', 

M A LOM KÖVEKET^ 
kemény terméskőből, eredeti jgg 
tfrv  szerint, nzokszerll kivitelben, ^ 
a I o go I c a ó b b a n készit :—: & M 

m 
g Fancsali Bálint, köfaragómester 
2f  S z é k e l y u d v a r h e l y t , Jj| 

— a VHBU i állomás mellett. — s— ™ 

NYÍLT TÉR.*) 
Nyilatkozat. 

A ciikszeradal róm. kath. Egyházközség folyó 
év auţuaztui 27-én tartott közgyü'éién goodookl tény-
kediseimmjl kapc <o!atosan ellenem elhangzott vádt-
kat Illetőleg egyelőre fjlebezţs  formájában  a püspöki 
hivatalhoz adtam bi folyamodványomat,  ahol kértem 
aa ügy elfogulatlan  felülvizsgálatát.  Amennyiben a bo-
nyolult éa a közvélemény fálrev?z  >tásére ellenségeim-
nek bőtégws anyagot nyuj'ó eaen Ugy a fdlebbezési 
fórun  által nsm rend íztetiék, illetve arra alka'mas 
mód mlndai érdtk megnyugtatására nem volna mpg-
jjlö'.tntő, ngy aa ügy elbírálását a bíróság u'jáa fo 
gom folyamatba  tenni. 

A célzatoian éa rosszindulata in fólrevez  -tett köz-
vélemény megnyugtatására addig la, amig ügyem va-
lamelyes formában  tlutáiédol fo<.  kijelentem, hogy a 
B'aszói Ltpok folyó  év saap'.ember lO ikl aiű.mában 
m>gjelent rágalmazó közleményt Illetőleg sajtópart fo-
gak lódítani. 

Károm a komo'y közönséget, hogy ítéletét aa 
Bgy tisztázásáig szíveskedjék függőben  tartani. 

Kelt Marcarea Clac, 1933. szeptember 9. 
ldőfbb  Dóazy Jiuoi. 

A „Csíkszeredai Sport Club" tok. Intézősé«4n»k 
K-roarea-Ciuo. 

A folyó  hó 3-in vaaimp délntin történtek felett,  mely 
• apottpilyin töftAnt,  BajoÁlatómat f«)«wm  kl. 

MaroatM-Olus, 1933. sseptsmber S-in. 
BABTHA BÍLÁZ8 

Kolp ng Intést. 
»l«tt kOslöttskárt i n vállal fsUlfls-

• x x o o o i o o o i c s i o o o o o o o o c x $ 
MODELL KALAPOK S 

tia naponként nj formák  oloaó Q 
á r b a n , i x x * r t « } E l & t ] a . * t < 5 ] c y 

V B N C Z E L T A N Á R N É N Á L H 
Ugyanott kezaülnek mindén- P 
namfl  női kalapok elaórendű ft 
anyag boaaaadáaával. Kalapek M 
ttalakltisa a legrövidebb Idő alatt. C. 

Calkaaereda, I. C. Bratlaan (Olmná- Q 
ziom)-tiooa 111. aa., a Sörház köaaléboa. B 

j y y y y y y y ^ l Q l ^ y y y y y y ^ y y y j 

*) I rovmt 

!

h ö l g y e k f i c s y e l m é b e i 
MEGNYÍLT A 

„LŐTTE" 
angol és francia 

NŐI PIVAT-SZALON 
ahol a legutolsó d iva t 
s z e r i n t k é s z ü l n e k 

ruhák, kabátok és kosztümök. 
A mélyen tisztelt hölgyközön-
ség szíves pártfogását  kéri: 

Bálinth Béla, Csíkszereda, 
Bratianu-uooa 40. szám 
özvegy F*jér Sándorné-féle  ház. 

Szolid árakl Pontoa kiszolgálási 
••J t | JN flu  tanulónak r«tv4totlk, 
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Az 1934 evi fiirdószezon  iparjogainak 
árlejtése 

T u s n á d f ü r d ő n . 
Tu nádfürdő  UarghUBága felhhja  mlcdnzokat, 

HtiK a lürdó tnü!i tfo  valf.m l̂y  iparjogot »z 1934 6\i 
az^zoor:. hén-lni ób-íjtanok, bogy z; rt iráebe i i-jiola-
takit 10®/, óvi,d-'U«l ejtyUtt legkésőbb 1833 évi 
scep embar bó 14 ig aa igazgatósági irodaba be-
ô u tniit szív H'iidj'nek. 

K adandó iparjogok és azok költségvetési dij»í: 
1 Kdor̂ dó vendégő bérlete és joga L i 30000 
2. 1 mé̂ ztrHzék bérlete fs  ip/<rjoga . . . 15 000 
3 1 m 'BzirdZ' k iparjoga helyiség nélkül . 10 000 
4 2 pókseg iparjoga, rgyt>nk<nt . 10000 
5 6 zöldség- és gyümö'csáruBl jog egyen-

líti t 1000 
G. 3 vegyeskereskt dÓBl jog egyenkint 3 000 
7. 1 cst'm'-gfi  ós ftynrmat  ru üzlet 4 000 
8 2 cipész miihely egyenkint 2 000 
9 1 c péezUzl.t és müh-ly . . . 4 000 

10 2 fAifi  és női fodrászüzlet  egyenkint 8000 
11. 2 cuVrá̂ kda egyenkint . 3 000 
12 2 nőiizafcó-mUhely  egyenkint 3 000 
13 2 fitfi-zabó  műhely egyenkint . . 3 000 
14 2 bode<a, m lyekboo kifőzni  tilos egyn-

kint . . . . . . . 3 000 
15 1 bt ff  (hidrtg átei-k és ciempgél) 2 000 
16 3 bazár egyenkint 5 000 
17. 1 parfüméria  . . 3 000 
1H. 1 I oszt. vedelő . . . . 10 000 
19. 2 II Orzt vetdég ő egyenkint 6 000 
20 2 1. o-ut. panzió egyenként 5.000 
21. 5 II. ont. panzió egyenkint 4 000 
22 5 III. o»z'. panzió egyenkint 3000 
23. 8 keresmajeg fgyenktnt  . . . . 2.000 
24 2 B<ónyei( és kézlmuika árud jog, 

egyenként 15r0 
25 2 cipő fónyrBi ő! jog, fgyenkint  . 1 000 
?6 U.'cil automaták tlht-lynépi joga „ 2 000 
27. Binz n ÓB oUj raktár jog . „ 2 60U 

Az Ifrazzatócáir  határozata értelmében az odaítél: 
Iparjogok dlja'nak 50°.'o-.\ azonnal biflzettndó,  hátra 
iáka pedig 1934 évi junius hó 1-én eBedékea váltóval 
fedezendő. 

Minded jogbérlő tartozik aa Igazgatóság ügyésze 
állal mpg'zerkeBztett szerződést azonnal aláirnl, mely-
nek költsége és Illetéke a jogbérlót teihell. 

Tusnádfürdő,  1933 évi szeptember hó 4 én. 
Sa. Cseh István, 

igazgató. 

FftaaMi  Vikü k. 

Rakettek és tenniszlapdák 
nagy válasatékban kaphatók a 

Vákár üzletben Csíkszereda. 
TJary jao t t u-urozáiat l a vAuml ixa lc . 




