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7. Jiiua klnhalala. XII. • XIV. állomás. 
Élve ott ftlgött  a keresaten fö!d  és ég 

között kifeszítve.  A n<*p ujjoagott. Jézus utolsó 
perceit éli. Taoitáaának végakkordjait adja. 
Testamentumot csinál. Mindenkire gondol, Een 
kit se hagy ki szeretetéből. Nam is lehet más 
kép Aki egász életében mindenkivel caak jót 
tett, most sem feledkezik  mrg erről. Édes-
anyját ránk hagyja, a latornak amnesztiát ad, 
ellenségeiért imádkozik. S*ját magáról is gon 
doskodik: Lelkét mennyei Atyjának ajánlja. 
Iíy hal meg az igaz. Amilyen volt a megér 
kezése, olyan a távozása. Dicsőséget adót' 
Istennek, békét közvetített, akiknek arra szük-
ségük volt. Születésekor id gen barlangba 
azoru't, u'o'jára is idegen sírba került. Arimateai 
Jizaef  adott holttestének szállást. Miként csend 
ben jött világra, csak néhány plsztor vett róla 
tudomást; ugy a temetése csendben történt, 
ciak néhány jó lélek kisérte el a sziklába vágoti 
uj sirbi Csak amikor kiadta lelkét, rendezett 
neki Atyja a természet e'emeivel gyáazazimfo-
niát. Ágyudörgést az ég szolgáltatta. Kelleti 
ez, hogy a világ tudomást szerezzen arról, 
hogy a kit kivégeztek, nem közönséges halandó 
ember, hanem valóban Isten Fia volt. De har-
madnapra Jézus diadalmasan kikelt sírjából, 
feltámadt,  hogy ezzel pontot tegyen tanításai 
végére: a hallállal nincs még vége mindennek, 
ott kezdődik az igazi lét, az örökélet. Az igaz 
ság győz, a szenvedés elveszi méltó ju'almát. 

Az ember haldoklása is rettenetes. A halál-
eset lesújtó mindig. Sokszor niscs miből b hová 
eltemessék. Azt Bem tudják, hol éri utói a 
halál. Nem baj! Isten tudja, az elég. Az a fő, 
hogy ciendes, nyugodt legyen a kimúlás. Az 
az élettől függ,  amilyen az élet, olyan a halál. 
Aki Isten mellett kitartott, azt Isten Bem hagyja 
el. Neh$z az istentelen halála, mert rettenetes 
az élő isten kezébe kerülni. Aki életében 
tagadta Istent, halálában már nem teheti. Azért 
jó Krisztussal a keresztúton haladni. Ha szén 
védés is ér, félreértenek,  nélkülözni kel>, nem 
vesznek észre, sőt megvetnek, a halállal kez-
dődik a nagy ígazaágadáa. Isten tisztáz B igazol 
minket. Tanúskodik mellettünk: célt értél, 
valóban hü szolga voltál, menj be Urad örömébe. 

Közérdekű közlemények. 
Dr. Pál Oábor országgyűlési  képviselő  az 

alábbiak  szives közlését  kéri: 
1. Az 1927 év május 1-én életbelépett bélvegtör-

véoy 51. cikkének rendelkezése azerlnt mind -n örökŐB 
sz örökhagyó elhalálozásától számított 5 hónapon belül 
köteles a hagyatéki vagyonra vonatkozólag a pénzügy-
ig «igatósághoz hivatalos nyomtatványon bevallást be-
nvujtanl, mely kötelezettség elmulasztása eBetére a tör-
vény súlyos bírságolást irt elő. 

E törvény módoBltása iránt benyújtott törvényja-
vaslatot a szénái us folyó  hó 20 án tartott Ülésében 
tárgyalta B elfogadta  Gyárfás  E emér szenátor indítvá-
nyát arra nézve, hogy a bevallás alól menteslttesenek 
legalább a kisebb birtokosok tekintettel arra, hogy a 
báiyeglörvény szerint a halálesetről a községi elöljáró-
ságok ugvis hivatalból tartoznak jelentéseket tenni. A 
törvény fennt  említett rendelkezéae olyanformán  módo-
sítást nyert, hogv mindazon örökségeknél, amelyeknek 
főtárgyát  6 hektárig terjedő (10 ho'd) kisbirtok képezi, 
az örökösök nem kötelesek bevalláat benyújtani, hanem 
a községi blré hivatalból tartoalk a p taziigyIgazgató-
ságnak jelentést tenni. Eaen uj törvény a klabirtokok 
örököseit jövőre megmenti a bírságolásoktól. Ez a tör-
vény asonban csak azon hagyatékokra vonatkozik, 
amelyeknél az örökhagyó elhalálozásától az uj törvény 
kihirdetéséig még 5 hónap nem telt el és Igy a beval 
lásl határidő még nem járt le. 

Gyárfás  Elemér szenátor javaslatot tárt elő arra 
nézve Is, hogy a közbirtokosságok által hivatalból té-
tessék át a p tasBgyl hatósághoz llletékkisaabáB végett 
éa a közbirtokosság vezetőséginek esetleges malaastáaa 

miatt ne büntettessék az egész bir'.okoseág, hanem CBak 
az a személy, aki a mulasztást elkövette. E javaslat 
elfog"dását  a pénzügyminiszter e'utasltotta 

2. Csikmegye több községében Bzámos ezüőre 
vetettek ki bírságot az álaml iskolai hatéságok azon 
címen, bogy gyeimakelket a^^fTífeíazett  „felnőtt 
Ifjúsági  Iskolábii* ném járatják. Tajtko/'atáEul közlöm, 
bogy ezen isko'ák látogatására 18 éves torig azon 
leányok éB fiuk  kötelesük, akik az eltmi iskolát vala-
mely okból nem végezték el. N-.m tartoznak ezen fel-
nőtt ifjúsági  Iskolákat látogatni azok. akik az elemi 
ietola 4 alsó osztályát elvégezték. (1924 évi áll. lakolni 
törvény 69. cikke. Ulndazok a Bzülők tehát, kik ellen 
e rendelkezés ellenére bírságot vetnek kl, a foglalás 
napjától Bzámitott 15 napon bellii a blrBág törlése éB 
a foglalás  fa'oldása  iránt a hivatalos lap 1933 évi 87 
számában kihirdetett törvény (Legea pentru perceperea 
ai urmărire» veniturilor publice) alapján ellentmondás-
sal (contestat!-) melyet a járásbírósághoz kell benyúj-
tani, élhetnek. A bírság kivetésére nem llletékea a köz-
aágt állami Iskolasaék, hinem a tanfelügyelőség.  (1924 
évi állami elemi iskolai törvény 96 éa a miniszteri 
végrehajtási utasitás 159 cikkel.) A szülő bírságolás 
végett járásbíróság elé csak akkor idézhető, ha előző-
leg B tanfelügyelőség  négy ízben már bírságot vetett 
kl és az la eredménytelen maradt. (Az 1924 évi tör-
vény 26—29. és 96 cikkel) 

3. A „C*iki Migánjavak" volt alkalmazóijai és 
azok utódai a Npzövetség 1932 évi azeptembcr bó 
27-ikl döntése alapján a nyutdijnk kiutalásának sürge-
tését számos levélben kérik. Erre vonatkozóan szüksé-
gesnek tartom az erdekelteket értesíteni arról, hogy a 
N pszövetség 1932 ávi határozatának végrehajtásátBZám-
talanszor sürgettük. Az előtő kcrmény műit évi január 
havában három nlmlníszterből álló bizottságot küldött 
ki BZ előkészítő teerdők elvégzésére, de ez a bizott-
ság csupán a vÍBez-\edáa tárgyát képező vagyon alap-
szabályainak tanu'mányozásával foglalkozott  Az ország-
gyűlés 1983 évi ülésszakának beaárása után pedig 
ugyanez a b zottság aat aíf  álláspontot foglalta  el, 
hogy a vagyon visszaadása, az alapszabályok életbe-
léptetése, a volt alkalmazottak nyugdíjjogosultságának 
megállsp'táaa éB a hátralékok kiutB'áFB lülcn törvény 
megalkotását teszi azükaégesBé. Minhogy ptdig az 
országgyűlés ülései azóta cs^k a foljó  év február  ha-
vában vették Umét kezdetűket, a külön törvény be-
nt ujtása is fddig  nem volt lehetséges. Gyárfás  Elemér 
szenátor az njtbb késedelem miatt a külügyminisztérium 
közbelépését kérte ugy a vissza fdáB  tárgját klpező 
vagyonra, mint a nyugdíjigények rendezésére vonat-
kozó törvéDyjavBB'Btrak a perltmint elé való BÜrgŐB 
beterjesztése iránt. E BÜrgetésre azt a választ ki-pta, 
hogy a törvényjavaslat most már készen van és rövid 
Idő al»tt a parlament elé kerül. 

4. A esi' m^gvei prefektura  a Magyar Párt elnök-
ségét március hó 18 án értesítette, hogy a megyei éB 
váro-d tanác okat uj törvény feloszlatottaknak  fofja 
nyilvánitsnl s ezért felhívta  arra, hogy a kinevezendő 
Interimár bizottságokba megbatározott sztmu helyekre 
a kinevezendő személvekre nézve tegye meg javasla-
tait. E felhívásra  Dr. Gál József  úrral együtt B pref  k-
tus urnák e'őtártuk, hoiy az álta'a felajánlott  helyek 
száma a magyar laVóeaág szám arányánál jóval keve-
sebb a ezért kértük a megyei Interimar bizottságba 
azon Bzemélyek kinevezését, akiket a M<gyar Párt 
választmánya kijelölt. A vároal Interimár bizottság 9 
tagja közül a prefektus  ur a Mugyar Párt részéről 2 
tag kijelölését kérte, melyre vonatkozóan szintén az 
előbb emlltrftt  észrevételt tettük és klj«lentet;Uk, hogy 
a 2 helyre nem nevezünk m°g személyeket, hanem azt 
kérjük, bogy erkö'cslleg kifogás  alá nem eső és fela-
datuk betöltésére alkalmas vároa' polgárok kinevezte-
téaét eszközölje ki 

5 Ugyanezen alkalommal reámu'attunk arra ls, 
hogy a csendőri közegek visszaélései különböző öraök-
nél mind gyakrabban iBmét'ődnek meg a tekintettel 
arr», hogy a közigazgatási törvény a prefektu-oknak  a 
karhatalom felett  való rendelkezésre bizonyos jogokat 
állapit meg, azt kértük, hogy a helybeli csendőrszárny-
parancanokBággal lépjen érintkezésbe a visszaélések 
megtorlása, de még Inkább azoknak megelőzése érde-
kében. A prefektus  ur erre Ígéretet tett, de egyúttal 
hangoztatta, hogy helyesebbnek látná, ba panaszainkkal 
a magasabb caendőrparaecsnokaághoz fordu'unk. 

6. A prefektura,  kérésem folytán,  március 16 lkl 
kelettel Írásban azt az értesítést közölte, hogy a me-
gye lakÓBBágának kukorica- éa vetőmBg szükségletét 
a beérkezett összeirások alapján a földmivelésügyl 
minisztériumnak bejelentette, amely a kért mennyiség 
kiutaláaa Iránt Intézkedni fog.  Ezen érlesitéa szerint 
bármely község kérhet a szükségletének megfelelő 
mennyiségű kukoricát, akár késrpánz, akár közmunka 
ellenében, mely utóbbinak a feltételeit  a földmlv.  mi-
nisztérium állapitja meg. Eddig 13 vagon kukorica ér-
keaett Csikmegyébe éa a legiiöaelebbl napokban még 
9 vagon irkealk. 

A turistaságról. 
Irta s az Erdélyi Kárpát Egyesület Caikszeredában 1934 évi 
márciua hó 12-én tartott tnrista propaganda-estjén felolvaata: 

Ur. Tulogdy János, kolozsvári ret. kollégiumi tanár. 
Ma, midőn az élet nebézaégei a tértit éa a nőt egy-

aránt annyira igénybe veazik, a turistaság — a legnemesebb, 
legegészségesebb, testet-lelket felüdítő,  erősítő sport — 
egyre nagyobb tárt hódit a társadalom minden rétegében. 

Mintha a mai kor emberének irta volna Kuaseau, a 
bires trancia iró és lilozófus  a XVIII. század közepén: 
.Vissza a természethez!" Igen, a ma embere kezd vissza-
térni a természethez, oda, ahonnan az őaember elindult 
világbóditó útjára, lelkében az isteni szikrával, kezében egy 
csiszolatlan kSazerszámmal, több mint százezer évvel nap-
jaink előtt. 

A ma modern embere turista, ma minden embernek 
turistának kell lennie. 

* * 

Mi a turistaság és miben van a jelentősége? 
Dr. Vigyázó J á n o s n a k , a magyar turistaság 

vezető egyéniségének meghatározása szerint a turistaság: 
^ethíkai tartalmú, testedző szórakozás a szabad természet 
ölén, tehát testi és lelki felüdülés  a cél." 

Merza Gyula, egyesületünk tb. muzeumi igazgatója 
szerint: ,A turiataaág nem egyéb, mint a természeti, tör-
ténelmi, néprajzi emlékek szabad iakolája a kiránduló helyek 
csodás világában.* 

A turistaság elnevezés — szokjuk meg a turistaság 
és ne használjuk a magyartalan turisztika kitejezést — a 
francia  tour-ut azóból származik. Tehát turistaság alatt terv-
szerű gyaloglással egybekötött testedzést értünk, mely — 
minthogy fő  alkotóeleme a mozgás — a Bportok közé tartozik. 

Mint minden sportra, a turistaságra is jellemző, bogy 
igyekezik a test képességeit tokozni. Ez áll különösen az 
alpínizmuara, a magashegyi turístaaágra, hol a magassággal, 
az időjárás nehézségeivel küzd meg a turista; a sziklamá-
szásra, melynek gyakorlására ép idegzet, nagy testierő éa 
tornász ügyesség kell. Azonban különbözik az öaBzes többi 
aportoktól abban, hogy a turistaság kizár minden veraeny-
zést, minden üzletet, mindenki egytormán gyakorolhatja, itt 
nincsenek nézők, mint a többi sportoknál, csak aportolók. 
De a képesség tokozását nem versenyzés által igyekszik 
elérni, hanem egyéni küzdelem révén. 

Tehát turistaegyesület nem rendezhet versenyeket, sem 
gyalogló, sem bicikli-versenyt. 

Hogy a fokozott  teljesítményre helyes gyaloglás által 
képes lehessen a turista, ismernie kell szervezetét, szerve-
zete élettanát, az egészséges élet — tőként ruházkodás és 
táplálkozás szabályait. Az igazi turista nem iszik alkoholt, 
főkép  túrán semmiképpen nem, mert ez életveazedelembe 
sodorhatja, lehetőleg nem cigarettázik, a menedékházakat 
..a turistaság várait" nem alacsonyítja le korcsmává. Jel-
lemzi a turistaságot a „kényszernélküliség és hivatásmentea-
ségu (Dr. Vigyázó János.) 

A turistaság a legnemesebb az összes aportok között, 
mert a turistaságnak mindig céljának kell lennie az ismeret-
azerzéa s igy a turistaságban van tehát „a legtöbb lelki 
elem" a aportok közt (Dr. Prém Lóránd), több mint az 
összes többi sportokban együttvéve. 

A tura sikere, tartalmassága érdekében tehát az igazi 
turiatának szüksége van elméleti ismeretek nagy sokaságára, 
mivel a természetben mozog, — főképpen  természettudo-
mányi ismeretekre. 

Elsősorban tisztában kell lennie az időjárástannal 
(meteorologia), hiszen sokszor teljesen ettől függ  túrájának 
sikere. A töldrajzi alapismeretek mellett vérében kell legyen 
a térképismeret és a tájékozódás módja. Ismernie kell a 
csillagászat alapelemeit az éjszakai tájékozódáa szempont-
jából is. Nagy hasznát veszi a földtani  ismereteknek a 
turistaalkotások létesítésénél: torrások foglalásánál,  turista-
utak készítésénél, menedékházak helyének megválasztásánál, 
építésénél, ismernie kell a közönségesebb ásványokat, kövü-
leteket. Otthon kell lennie a turistának a növények és az 
állatok világában is nemcsak azért, hogy azokat, mint isme-
rősöket üdvözölve, kedvesebb, tartalmaşabb legyen túrája, 
hanem azért is, hogy tudja, mely növény ég állatfajok  érde-
melnek védelmet, gondozást. Szeretettel kell foglalkoznia  a 
néprajzzal, mely őt a falu,  a falusiak  megbecsüléséhez ve-
zeti, ahol és akik között annyiszor megfordul,  kiknek any-
nyiszor kell meghálálnia a jóságát. Járatosnak kell lennie a 
történelem, a müvéazettörténelem terén is, hogy megeleve-
nedhesaenek előtte a mult emlékei: a várromok, templomok, 
kaatélyok, régi épületek kövei. 

Felbecsülhetetlen jelentősége van a turistaságnak, te-
hát a honi föld  megismerése, megszerettetése tekintetében. 
Szoros kapcsolatban van a vadászattal, erdészettel, fürdő-
üggyel, idegenforgalommal;  úttörője a természettudományok-
nak, földrajznak,  néprajznak éa terméazetvédelemnek, mely-
nek feladata  „a történelmi éa természeti emlékek megőrzése 
a turistaság alkotó munkája révén." (Dr. Lázár Andor.1) 

Belőle táplálkoznak a művészetek közül a festőmű-
vészet, fényképészet  éa az irodalom igen sok esetben. 
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Igen nagy jelentősége van az iakolai nevelés szem-
pontjából, mert kiragadja a szellemi tanulmányokkal agyon-
terhelt fejlődő  ifjúságot  az iskola rossz levegőjű tantermei-
ből a legnagyobb tanítómester, a természet kebelére, hogy 
ott testileg-lelkileg felüdüljön  — közelebb jnsson Istenhez. 

Jelentősége az egyénre nézve még abban van s ez ma 
talán a legfontosabb,  hogy megedzi, megerősíti a szerveze-
tet, a testet-lelket egyaránt. A folytonos  mozgás, a környe-
zet változatossága és a kedélynek vele kapcsolatban való 
telderülése, valamint a szabad és folyton  változó levegő 
élvezése, varázslatosan batnak az emberre és hihetetlen so-
kat tehetnek az életerő felfrissítésére  és a szervezet meg-
fiatalítására. 

Az összes sportok elé, a szabadtéri Bportok élére 
helyezi BZ, hogy a természetben, az ideálisan tiszta leve-
gőben gyakoroljuk. AH ez különösen a magashegyi turista-
ságra, a vizi turistaságra, a téli turistaságra és a sizésre. 
Igy a tüdő fejlesztésében,  egészségének megóvásában párat-
lanul áll az összes sportok között. Megedz az időjárás szél-
sőségei ellen. Fejleszti önuralmunkat, akaraterőnket, erkölcsi 
érzésünket. Kifejleszti  a természet szeretetét, megfigyelő-
képességünket. Összekovácsol a természetben örök életre 
szóló batátságokat; összehozza azokat a barátokat, akik az 
ismeretek gyarapodásával, képességeik fejlődésével  mind na-
gyobb, mind nehezebb célok megoldására nagyobb, mélyebb 
ethikai tartalmat adnak a turistaságnak, — végül megacé-
lozódott idegzettel egyesülnek a legférfiasabb  sport gyakor-
lására, az eget ostromló sziklaoiucsok meghódítására, mikor 
a lelkek elválalbatatlanságát jelképező, a testeket összefűző 
kötéllel indul el a csúcsok meghódítására az elválaszthatat-
lan jó barátok csoportja. 

Ez az ethikai tartalom, a felebaráti  szeretet minden 
pillanatban önfeláldozásra  kész lelke, minden sport között 
itt üli diadalát a turistaságban — a sziklacsúcsok világában. 

Es ha a turistában benne van az igazi turista lelkü-
let, mely legtöbbször vele születik az emberrel, de szeren-
csés könilmények, környezet, jó nevelő, bele is nevelhetik, 
akkor az ismeretei birtokában a természet csodás világában 
olyan és annyi esztétikai élvezetben lesz része, amilyent, 
amennyit a többi sportok nem nyújtanak. 

Es ezeket az esztétikai gyönyörűségeket a turista 
élvezni tudja, mert lelke fogékony  a szép iránt, megvannak 
azok élvezéséhez a szükséges ismeretei, megvan edzve a 
a teste s ez könnyűvé, élvezetessé teszi számára a turis-
táskodást. 

Az igazi turista vallásos, mert a turistának lépten-
nyomon alkalma nyilik a természet csodás jelenségeit, alko-
tásait megfigyelni,  törvényszerűségeibe bepillantani, leborulni 
a teremtő Isten nagysága, jósága előtt. A turistaság egyre 
nagyobb tért hódit a nők körében is, mert amint az orvosi 
tudomány bebizonyította, a turistaság a nők legegészsége-
sebb sportja. 

A turistaság összehozza a különböző társadalmi ren-
deket, közelebb visz a nép lelkéhez, — a várost és falut 
közelebb hozza egymáshoz. Mindezeknek az állam életére, 
gazdasági gazdasági viszonyaira is felbecsülhetetlen  jelen-
tősége van. 

A turistaság feladata  tehát: egészséges, életvidám 
nemzedék nevelése a szabad természetben való, a haza löld-
jét felkutató,  testedző szórakozás által, hogy igy a termé-
szet szeretetétől, a honszeretettől, a honiimerettől áthatott 
lélekkel igazi turisták, jó hazafiak  lehessünk. S hogy ezt 
elérhessük, szeressük a természetet, amit a különböző korok-
ban olyan különböző lélekkel nézett az ember, amint Dr. 
Hermann Antal írja: _Az őskorban az ember a természet 
rabja volt, az ókorban félt  tőle, a középkorban megtagadta, 
az újkorban leigázta, hogy kizsákmányolja. A jövő korban 
az embernek örök frigyre  kell lépnie vele, hogy igazán a 
természet koronája lehessen." 

Tehát örök Irigyre kell lépjünk a természettel, hogy 
méltók lehessünk a teremtés, a természet koronájának ne-
vezni magunkat. S bogy ezt elélhessük, menjünk ki mennél 
gyakrabban a természetbe, becsüljük, szeressük a természetet. 

A turista tartsa be a turista tiz parancsolatot: a ter-
mészetben legyen életvidám, de ne lármás, ne zavarja a 
természet csendjét. Ne csuKtsa el a természetet, várromokra, 
sziklára ne fesse,  fába  ne vésse, menedékház falába  ne írja 
fel  a nevét, barlangokban ne tördelje a cseppköveket, jég-
képződményeket, tartsa tisztán a forrásokat,  pihenőhelyeket, 
tüzet csak a legnagyobb óvintézkedéssel rakjon erdőben B 
távozás előtt teljesen oltsa el. Kímélje a növényeket, álla 
tokát. Nincs szomorúbb látvány, mint a turista ut mentén 
szétdobált virág. Nem szabad erdőben, mezőn: papirt, ciga-
rettavéget, ételmaradékokat, üveget, konzervdobozt eldobálni, 
mert csúnya éa zavarja a vadakat. A vadászokkal, erdészek-
kel a turistának jó viszonyban kell lennie. 

A turista kimélje a falusiak  földjeit,  terményeit, álla-
tait kutyáit, hogy az utánna jövők is szeretettel látott ven-
dégek legyenek. 

A turista vezessen pontos turanaplót, ugyanugy a 
turistaegyesületek is. lehetőleg rajzokkal, fényképekkel 
illusztrálva. 

A turista túratársát bajban semmi körülmények között 
el nem hagyja. 

Hogy a turistaság céljai megvalósíthatók legyenek, a 
turistáknak turista utakat kell készíteni, azokat cl kell látni 
turista-utjelzésekkel, forrásokat  kell foglalni,  kilátóhelyeket 
kell berendezni, barlangokat kell feltárni,  menedékházakat 
kell építeni, mert „A menedékházak a turistaság várai." 
(Zubor István.) Minden turistaegyesületnek elsőrendű célja 
kell legyen, hogy menedékházaiban, egyesületi székhelyein 
turista-muzeumot rendezzen be. 

A turistaegyesületnek a természetvédelem elfihurcosá-
nak kell lenni. Előadások tartásával is kell propagandát 
kifejteni  a turistaság terjesztése érdekében. Turista- és 
túravezető tanfolyamok  rendezésével és a túrákon nevelni 
kell a turistákat, bogy méltók legyenek a turista elnevezésre 
hogy ne az evés-ivás vágya vigye őket a természetbe, mint 
a kirándulók- at éa a „w«ak-endu-ezőket. 

Hogy igazi turista legyen, menjen ki a turista minél 
gyakrabban rendszeresen a természetbe, élvezze a természet 
szépségeit. I,esse meg a gyönyörű napkeltét a vadregényes 
réten, mikor a nap sugarai felcsókolják  a tarka lepkéktől 
körülrajongott virágokról a harmatot, hallgassa áhítattal az 
erdőben a madarak csodás dalát, a fenyők  balzsamától illa-
tos levegőt élvezze a hegyeken. 

Milyen más szemmel nézi az igazi turista a természe-
tet, Isten teremtményeit! Gyönyörűséget talál a legegysze-
rűbb virágban, az állatok sokaságában, a különféle  ásványok-
ban, kőzetekben, amelyek mesélni fognak  a turistának sok 
szépet a Föld életéről, történetéről. 

I'lj le turista testvérem a csobogó patak partjára, 
hallgasd szavát, amint elmeséli életét: hogy lett esőcsepp-
ből forrás,  azután csermely, a lábadnál folyó  patak és hogy 
mi lesz tovább sorsa Isten akarata szerint. 

Neked kedves turista testvérem minden Isten teremt-
ménye ott a természetben, a természet örök rendjéről mesél, 
liogy ha van is halál a természetben, azt mindig követi BZ 
újjászületés, a feltámadás.  Ezt suttogják a természetjáró 
turista fülébe  a zizegő lombok, ezt hirdetik erdő-inező virágai 
és dalos madarai, ezt hozzák hírül visszatérő vándormada-
raink, ezt jelképezik a mindenben lelket öntő meleg nap-
sugarak. 

Es amint igy elmélázol a patak partján, a kis erdei 
tisztáson, élvezve a természet ezerszavu csendjében Isten 
csodálatos alkotásait, Isten végtelen jóságát, mellyel összes 
teremtményeinek gondját viseli lelked imádságos hangu-
lattal lesz tele — templom lesz n kis erdei tisztásból. Olt 
állasz egyedül turista testvérem Isten előtt a legcsodálato-
sabb. legnagyobb templomban a ti-nnészetben. 

* 
* 

Igen, a kegyeslelkü turista elölt szent Isleu templo-
mában, a természetben a begy, a növények, az állatok, 
ás ányok, — „A természetben minden zsoltár, mely Isten-
hez emel. Istenre mutat i l)r. Hrisits Frigyes', ha ezzel az 
igazi turista lélekkel járod a természetet." 

S akknr igaza lesz Shakespeare-nak 
..És életed a sokaságtól távol 
Hangot talál a Iákban, könyveket 
A csobogó patakban, a kiivekbeu 
lleszédeket éB mindom-kben csakis jut." 

Akkor, ezzel a lélekkel leszel olyan turista, amilyen 
a mi, az EKE turista eszménye, az a turista ideál, akiről 
olyan szépen irta Ur. Zsitvav Tibor, a Magyar Turista 
Szövetség elnöke: 

„A turista jobb, a turista emberibb ember, mint a többi." 
I'gy legyen! 

A miniszter szerint a házicseledek 
nem kötelezettek biztosításra. 
Costinescu munkaügyi miniszter Gyárfás  Elemér 

magyarpárti szenátor interp dlációjára azt válás -olts, 
bogy a háztartásbeli alka'mazottakat nem kell a munkás-
pénztár tngjal közé bejelenteni s nem kell Arottük 
betegsegélyzóilletékeket fizetni.  A ml i zt-r kije'entetle, 
hoţy egyes muQkáopér.ztári kerületi igazgatóságok csík 
fair  magyarázták az érvényben levő rendeleteket, i mi 
kor Ilyen Intézkedésekkel zaklatják a po'gárságo*. A 
mtnUztf  ruek e nyil tkozatával majdnem egyldejU'eg 
jelent meg bu urefltii  lapokban az a hir, me'y szerint 
a munká-p «nztárak központi igazgatósága ípp n el'cn-
kező határozatot horo't a kimondotta, bogy április hó 
1-től kezdve mlndarli^t muibárpénztári Illetéket szed-
nek be a háztartást alkalmazottak után. A blr megje-
lenése után Gyárfás  E'emér szenátor m<gjelent Costl-
nescu miniszternél s kérdést intézett hozzá, ml fog 
történni ezek u'-ás ebbr n az ügyben. A mlnisz'er kije-
lentette, hogy akármi'yen határosa'ot hozott a muikás-
pénztárik központi bizottsága, ő már kiidta a rende-
letet, hogy a háztartási alkalmazottakat a kerületi 
pénztárak nem vehetik fel  tagjaik soréba. E rendeletet 
megkapták az ösBzes kerületi pénztárak s i hhez kell, 
hogv tartsák magukat. E rendelet alapján pndig min-
denki megtagadhatja az illoték fizetését,  ha követelni 
megkísérlik. 

B E L F Ö L D , 
Stbbó  Béni javaslatai  szerint szavazták  meg 

a forgalmi  adótörvényt.  A parlamentben megszavaz-
ták a forgalmiadé  törvényt. A minlsztir Szabó Binl 
kisiparos, magyarpárti képviselő javaslatára slfogad'a, 
hogy 7 muokáalg forgalmiadé  mentességet élvezzenek 
a kisIpiroBok. tíz a 7 munkás n segédekre értendő, 
nem pedig tanoncokra, vagy l Iaegltő munkásokra. Igy 
a kisiparosságot mentesíti a törvény a forga'mladó  alól. 

A cukordrágulása  a parlament  mindkét  háza 
előtt  hatalmas vitára adott alkalmat. L» hetet'en, hogy 
most, amikor a p ínz olyan drága, akkor valami régi 
szerződésre hivatkozva a kormány tétlenül nézi, hogy 
máról-ho'napra a enkor ára 20 'rj'ől 30— 32 lejig emel-
kedjék. A felszólalók  rámutattak arra, bnry az állam 
akármelyik külföldi  államtól importálhat 6 lejért cuk-
rot. Hi azt 18 lejért eladja, akkor is óriási keresethez 
juthat az állam, amelyből a répatermelőket is kártala-
níthatja. — A vita áll a cukor körül s minden ugy 
néz kl, ho»y ml tovább la a tnír-g drága cukrot esszük. 

Köszönetn j ilvánitás. 
Mieda'on kedves Hi'gyeknek és Uralnak, akik 

^ P.'Omnth u-t e'ő-tdásávHl kapcsolatban »zfreplésükl  el, 
vagy as előkészítésben, avaty az előadáson segítő 
munkájukkal részt venni Bzivesek voltak és semmi 
fárad  ságtól és á'dosattól vissza nem riadtak, hogy a 
darabot as elért fényes  s kerre vihettük, es uton mon-
dok őszinte, meleg és há'ás köszönetet. 

Dr. Hirsch  Ilugóné, 
a fiatb.  Népszövetség  inségakoiójénak 

elnöke. 

A szövetkezetekről. 
Gazdasági életünk fellendítésére  ugy a írutak-

ban, mint most a szövetkezetek látszanak legalkalma-
sibbaknak. 

Enn k ellenére, mindenfelé  megszűnt szövetke-
zetekről hallunk. Pfdlg  a régi időiben is a szövet-
kezetek támogatása az Illetékes tényezőinek gondját 
képezte. Ml as oka ennek? Többféle.  A szfrvezések-
nél a kezdet nehézségei, a körültekintés fogyatékos-
ságai, a „számok"-ra kelleténél nagyobb súlyt helyez-
tek, a szervezők azt n'ztAfc  c^ak minél több szövetkezet 
legyen s szinte büszkélkedve jelentették, hogy ez évben 
ennyi megennyl szövetkezetet alapítottak Volt idő, 
amikor csaknem minden községben volt valamilyen 
szövetkreet, holott maiam is az' tartom, egy megyében 
elég egy. Di ez aztán legyen erős, hatalmsB forgó-
tőkével, teljesen meghízható, hozzáértő, szorgalmas, 
sz:vósan kltattó vezetőkkel. 

Egy Igen erős szövetkezet jótékony hatását sok-
kal jobban tudja érvényesiteri a legeldugottabb köz-
ségben is. mint A sok apró, tőke szegény FB mégis 
aránylag nagy adrolnistráclóa költséggel járó faluéi  szö-
vetkezet. 

A szövetkezet különösen kezdetben nagv önzet-
lenaéeet kíván a vpgetőktő'. Aki csak „fizetésre" 
pályázik, nz a szövetkezeteknél vezető állást n'm tölt-
het be. Tapasztalatból tudom, hogy kezdetben szalma-
lángazerü le'keeedéasel megalakították a szövetkezetet, 
meg is Indu't, n'hiny hónapi működés u in az érdek-
lődés egvre csappant, végül alig tudtak batározatVépeB 
gyűlést összehozni és örültek, hogy véglegesen fel-
OBZo'hattak. 

A szövetkezeteknél egyea emberek pnhasrm szá-
míthatnak hirtelen meggazdagodásra. E'lentétben a 
bankokkal. A szövetkezet hatása Inkább a jótékony 
esőhöz hasonlít, amulyfől  mindenki egyformán  merít-
het hasznot. 

A szövetkezeteknél azért ls szükségen a széleB-
körü vltyázat, mert a tagok egymásért felelősséget 
vá'lalnak. 

D< a k'izönségtő' is bizonyos értkor'ségi fok 
kívánatos. Ezt bizonviMa ?z a srámtalan pé'de, ami 
például régen nemzetiségi vidékeken történt. Amig a 
ném^t ajkú községekben aránylag könnyen éB ered-
ményben ment a szövetkezetek alaVitásp, pddlg a szetr-
Bzédo', urynraznn körülmények közt lévő, de más 
ajtu nípeknü nehezen vary srhcgv S'm mentek a 
szövetkezetek. „MIArt menjek a szövetkezetbe, ott sem 
o'caébh semmi". Sokan igy frocdolkozrak.  Azt az ár-
szabályozó hitáat nem veszik tekintetbe, ami a szö-
vetkezetek létének köszönhető. A do'og természetében 
fekszik,  hogv a szövetkezet is bizonyos fokon  alul nem 
áru'hat. mert ez egvenlő vo'na aaját maga tönkretéte-
lévet. A tisztességes kereskedelem megbénítása Ffm 
lehet c<Mia a azövetkereteknek, oly cikkek árusitáFára 
fektetendő  a fő-ulv.  amelyek a vidéki kiskereskedelem 
keretein kivül esik. 

A szövetkezeti eszmének támogatása oly köz-
érdnk, am'Iy elől ciak azok szeretnek kitérni, akik a 
zavarosban ha'áarnak éa féltik  azt a harécFolási mód-
szert, amellyel eddig önző céljaikat szolgálták. 

Szőke  Mihály. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A ferdére  tópett saemüek. 

A női nem széles e vl'áioa kiszámíthatatlan. 
Mindenben. Da különösen a divat terén megeodá ni 
való. Mipd^nre képes csakhogy ordítson róla a felttlnée 
L'vetkezik, ahol nem kell; felöltözik,  ahol a normális 
emberi gondo'at menetül a ruhadarabtól. A strandra 
pizsamába búvik, a kulturember eeyéb találka helyeire 
ködökig dekoltál. Meztelenre cBupaszodik vagy állig 
gombolkozik, mindig az Ízléstelenség szabályai szerint 
teszi. Tervszerűen kerüli a szerénységet, a firomságot, 
az u-iságot. Igy érthető ha a divatnak hullámzó éa 
állandó.-uláara nem alkalmas furcsaságai  fogyaaztárra 
ott ta'álnak, ahol nincs meggy őrőd<s°, kiforrottság. 
Szépen mondva, a majmoláara sodród ' i. megben. Ott, 
ahol az izléBt szlnhAzl életek és mori csillagok hóbortja 
méri. Ahol az első megveszett nőnek ferde  szemre 
való berendezkedését nyomban divattá szentelik; ahol 
Kudelkánénak férje  vérében megáztatott vörös körmeit 
ragadozó jelvénnyá avatják. Szemöldököt tépnek, kör-
möt featenek.  vértől csepegővé zománcoznak és ková-
csolnak CBak ugy mintha a vl'ág legtermészetesebb 
műveletét végeznék ebben a megbolondult társadalom-
ban. Uryanatkor pedig sportol a mai rő. Nadrágot 
huz, a BÍ kedvéért; alt huz a nadrágért; megfutamo-
dott gáton-árkor, ugrik éB ugrat, boxol, uazlk. Minden 
elképzelhető testedzést végez, amit egyszer az otthonán 
kivül földön,  vlsen és levegőben végrzhtt Otthon már 
csak ezekben a dolgokban van A gyermekszülést Is 
lassan a jövő férfit  végil el — otthon. — Nos ez a 
sportnő annyit mégis meg kellene tanulion, hogy nz 
ép testben ép lélekre való túlságos rádöbbenésével 
Illenék sportszerűségre Is nevelődni. Tiszta, egészséges 
egysaerÜBégre és termi1 szeteapégre a divatban is. Bájos, 
ferdére  tépett saemüek, a sportnak ez a gvavorlat<. 
testet és lelket képcő örök tanítása. A t-port és a tépett 
szemöldök nem bírják egymást. 

— Hat hónap a pálinka miatt. Márdu? 20 (n 
tárgyalta a törvényszék Siakáca Manyhért csikszent 
slmonl gazda Mckázásl ügyét. SzBkács a mult évi 
buc-u alkalmával lerésrpgedett és két embertársát 
8'ssekéseltp. A törvényszék hat hónapra Ítélte Szaki ca 
M nybér'et, aki egy fái  esztendő alatt megtaculja azt, 
bogy ss ember börtöntöltelék leBi, ba as eszét megissza. 
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? a l 8 , / ° r G h t b u e l « » d 4 « a vAro.nnkban 
Gh.bu kolozsvári egyetemi tanár fo!,ó  Avi március 
a i T V a ? ? ? * V e n d é g e v o l t - G h i b » tanár neve a 

[ í l A « n t h A M „ U 3 T ! K 1 ' 0 n : e l l e n sorozatos támadásokból ismeretes. AB egyetemi tanár a Petru-
Rtrea gimnáziumban tartott előadást. Foglalkozott egy 
Magyarországon kiadott könyvvel, amely revíziót kö 
vetel azon a elmen, hogy a román nem államvezetésre 
termett kultur nép. Ghlbu ezzel szemben a magyar 
történelemmel bizonyltja, hogy Hunyadi Mátyáson ke-
resztül a magyar történelem legdicsőségesebb lapjait 
románok írták. Az előadásnak nagy hallgatósága volt. 

— Vallásos eat a ref.  t emplomban. A csík-
szeredai ref.  templomban, folyó  évi március hó 25-én 
viBárnep de u án 5 órator vallásos-retet tartanak 
melyre a hlv*k éa érdeklődők figye'mét  felhívjuk. 

— Hangulatok.. Az éle» m'nden egyes mozzanatában, 
in nden változatában vannak bizonyos hangalatok a bármily 
kcn'bTrnonk h o g y e z e k e t "«glamerjük, hangalattal 

Hangulat van mindenben, hangnlat lehet a bün és bün-
hölésbtn ÍB «a hangnlat van a bocsánatban, az van a farsang-
ban, de az van a böjtben la 

Utoljára h«gyt«m a böjtöt, de ezt tettem öntndatosan 
és következetesen, OBnpán azért mert szerény közleményem 
tárgya éppen a bőjtl hangalatok szépsége, rleven, elragadó 
színezete. De el kell mondanom egyúttal azt Is, ami ezen han-
gulatot lelkemben felébresztette. 

Segítő eszközei voltak a művészet, a jó ízlés, kellő fel-
készültség és elsősorban a szeretet teljessége. 

Egy böjtben rendezett tea-estély la elegendő, bogy az 
ember mindig szomjazó lelke m-gteljéí hangulatos képekkel, 
amelyekre m oJen embőrnek szüksége van az Ünnepi szigo-
rúság enyhítésére. 

Az az á'dozatos készség, 'mellyel a osikszentmárton — 
csskefa'vi  Oltáregyeaület rendező urlasszonyal dr. Ady Endré-
né, Bartók Sándorné, Bika Jánoané éa özv. Kömény IHváuné, 
szeretetet, szint és erőt hoztak a tea-estély Ünnepi hangula 
tába, ugy hiszem, agy érzem, sokoknak hagyott szivében kel-
lemes emlékeket. 

P. Benedek Fldel tisztelendő atya gondolatai az Igaz 
nó:ol éa a férfias  férfiúról  szárnyaló fejtegetései  a mai férfiúig 
bizony 'ok-sok megszívlelendő gondolatot kell ébresztenie 
bennünk, hogy Igyekezzünk — ha kicsiben Is — ha osak pa-
rányábaa is megközelíteni a férfi  Ideá't. 

„Szont Józs f"-hez  és „József  az ács" élőképel szépsége, 
e őteljes, kifejező  értelme, egy-egy gyöngyszeme a osalád 
védőszentjének makulátlan, hófehér  életéből. 

Ambrus Irénke kedves, közvetlen előadásától nem tud-
nók már eléggé kifejezheti  dicséretet mondani, hlszeil ő akár-
mit produkál, mindig kedvea és m'ndlg jó. — Éppen ngy na-
gyon jók voltak partnerei'Pongrácz Vilmos az ördög és Molnár 
Jenő a betörő szerepében. 

Killön kell k emelnem az először szerepelt legény egyleti 
szavaló kórust, amelynek várakozáson felüli  bemuta'ója sok 
remévyre jogosít 8 bár tisztában vagyunk a kez'et nehézsé-
geivel a be'an'tást illetőleg, mégis kérntlnk kell vezetőjüket 
Péter István tanítót, hogy fáradságos  munkáját folytassa  ép 
oly szívesen, mint amily lelkesedéssel éa szakértelemme1 meg-
kezdette. 

S végül emlékezzünk meg a humo t és jókelvet hozó 
kis vígjáték előadásáról ls, melynek szereplői élükön Gondos 
Iiuska, Márton K'árlka, Gábossy Ion valamint Gábosy Balázs 
éi Holló Gyula végtelen keiveBet nyújtottak r t á termett ké-
szültséggel. 

Nem volna azonban teljes referádánk,  ha mrg nem em-
lítenék, ami kedves „Anti bácsinkat", aki végtelen kedves 
7Áróst&ralval hálásan köszönte meg híveinek légi álmainak 
teljesedését „'-'zent József"  szobrának imáron templomban való 
felállítását.  X. 

— Kisiparosok éa munkaadók figyelmébe.  A Calkl 
Lapok hasábjain már löhb esetben fcglalkostnnk  az nj tá-sa-
dalom biztosító törvéty szlgo'n Intézkedéseivel és figyelnjt-z-
tutttik az érdekeieket kötelességük pontos teljes tésére. Ujab-
ban sok panu^zt hallottunk, hogy a társadalom biztosító baka-
resti központja az ország minden részébe Inspektorokat küldött 
kl a i örvény intézke iésel betartásának ellenőrzésére Megyénk-
ben is pár nappal ezelőtt fordalt  mrg egy Inspektor munka-
klóinknál s bizony sok rendetlenséget mul-sztást állapított 
meg s ezekről jegyzőkönyveket is vett fel  s bizonyos, hogy 
a büntetések nem fognak  elmaradni. Ismételten figyelmeztet-
jük nz érdekelt munkaadókat, hogy Igyekezzenek az ui tör-
vénnyel életbeléptetett bélyeg rendszerrel való biztosítási kö-
tél zett*égeknek eleget tenni, hogy a felesleges  büntetésekkel 
járó tnlk adásoktól magukat megkíméljék. A bélyegeknek 
uetenk'iitl megvétele és a nyugta könyveoskébe való bera-
gasztása — ha nehéz ls a szükséges anyaglak előteremtése — 
könnyebb, mint több hétie egye'erre kiadni a pénzt a a mu-
lasztás miatt még büntetést is fizetni. 

— Értesí tés. Az „Erdélyi Ltpok" igazgatósága, 
figyelőmmel  a cüksz>*redai és a megyei előfizetők 
örvendetes Bzapoiodására és az ebből fo  yó azon körül-
ményre, bogy a lap adminisztrációs és szellemi részét 
mir egy alkalmazott elvégezni nem tudja, Albert litván 
szerkesztő régi kérésének elegettéve,alappal kapcsolatos 
adminisztrációs ügyeket valem:nt az Inkasszót Pu'chárd 
J i to i főgimn.  tanárra bízta. Az anyagi éB Bzellemt 
résznek Ilyen elválasztása most már lehetővé tesal, 
bogy Aibert litván szerkesztő a lap szellemi részét 
továbbra IB, értékes cikkeivel, tárgyilagos tudósításai-
val és riportjaival jövőben még intenzivebben lássa el. 

— Caikvarmegyenek és a két városnak 
i n t e r imar bizottaaga. Az nj köaigazgatáal törvény-
nyel fe'ojalatták  a vármegye ÖBPZOB köaaégl tanácsalt 
és mindenütt interimár bizottságok veszik át az ügyek 
vezetését. A vármegyei interimár bizottság  tagjai: 
Dr. Ábrahám József,  Dr. Ad er Miklós, Adorján Imre, 
Blaga Zaharie, C-rbu Gheorghe, Ciocan Romulus, Dr. 
Dirad'cs FéÜx, Dr. L̂ BZIÓ Dezső, Nicolescu Aurel, 
Spi'u Tudor és Viád Izidor. Csíkszereda  város inte-
rimár bizottsága:  E'nök Faroga Viktor, Dr. Balogh 
L 'jo', Barbat Octavlan, Bermann Márkus, Biró;József, 
Frank Miklós, HiHó G^bor. Neamu hmll, P.ísaegh 
Viktor. Oyergyószentmikiós  interimár bizottsága: 
-Negoeecu Aurel, Ioan G. N colefcu,  lom Kullgovszkl, 
Szász I<tván ld , Dr. Szántó Gyula, Dr. 1 le Pauline, 
Biró Vuncel A megyei, vároal éa ÖBSZPB közeégi inte-
rimár bizottságokat folyó  év március 26-án iktatják be. 

— Rádnly Lajos szentgyörevi jegyző bűn-
ügyének tárgyalasa március bó 23 án vette kezde-
tét. A törvényszék ezldeig száz tanút hallgatót kl. A 
tárgyalást márciu) 31-re ujabb tanuk beldézése végett 
elnapolták. 
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— Hegtalál ták a felakasztott  holt testét . 

Máríon József  17 éves ditrói legény még a mu't esz-
tendő ő<zén eltűnt hazulról. Azóta hiába nyomoBtak 
utána nem találták. Most a községtől távolabb eső 
csűrben megtalálták a szerencsétlen ligény felekasz-
tott, oszlásnak indult bolttestét. 

— Halalosvégü tréfa  Ghenea Blmon békési 
legény n gy haronló korú társával elhatározták, hogy 
megközelítik Onlca Qáfccr  psjtásuk eeztenáját és tré-
fából  megijesztik. Valóban elindu'tak tervük végrehaj-
tására. Az esztena közelébe érve, lsBBan CBUBZDI kezd-
tek B kaliba felé.  Oaica észrevett a sötétben valami 
mozgáht. Többször rákiáltott. M u'.án semmi feleletet 
nem kapott, egy hatalmas dorongot a mozgás irányába 
vágott. A fadari  bolyén szerercnétlenül találta a tréfa-
cslnáló legények közül Ghenea Simcnt, hogy az a 
helyszínen szörnyet halt. 

— Halalosaaok Pototzty Pá'né szül. Pototzky 
Irma folyó  évi márc'us hó 17 en, 65 éves korában, 
hosszas szented^s után megbalt Csíkszeredában. Már-
cius 19 én temették el rendkívül nagy részvét mellett. 
Halálát férje  és öt gyermeke gyárzolja. 

— DomoVoí Sándor blrtoko3, községi biró, róm-
kath. íakolaszéki tag, f  évi márc'us hó 20 án, 40 éves 
korában, meghalt Csikcsomortánban. 

— A marosvásárhelyi kereskedelmi éa Iparkamara 
köalemónyel Hz. 612—1934 A Kamarák Szövetségének érte-
sítése alapján közöljük, hogy a forgtlml  adót fizető  vá'laW-
toknak megengedtetett bogy az 1°33 évi R"g strn speoíal-t 
1934 évre is felhasználhassák,  ha abban van még üres lap, 
természetesen előzőleg lezárva az 1933 évet. 

— Sz. 688-1934. Vemzetközl árnmtntaváaárok: Buda-
pesten folyó  évi májas hó 4—14-ig — Szalonlklben folyó  évi 
szeptember hó 9—30 lg 

— Műsoros - ettely Caikazentmártonban 
A róm. ka*h. N p követség cstkBzentmártcn csekefnlv) 
tatozatának ifjúsági  egyesülete. Baját pénztára javára, 
az OlvaeóVör n^gvlerm ben, 1934 évi április hó 2 án 
(Húsvét irá°odnapj<n). műsoros táncefitélyt  rendez, 
mely alkalommal színre kerül: „A nánal biró lánya" 
című nép zlnmü. Belépti dij: Szimdyjegy 25 lej, CBB-
ládjegy bárom személyig 60 lej. 

— A Osikl építőiparosok raegmoaduláaa 
a kontárok ellen Nemcsak a vármegye de az egéaz 
ország ipari életét tönkretette a kontárok munkája. 
Az Iparnak minden ágábnn pusztít ez a veszedelem 
A csíkszeredai építészek küdöttfégí'eg  keresték fel 
most a vármegye főispánját,  hegy védelmet térjenek. 
Memorandumot edtak át, amelyben kérték, hogy csak 
jogosított rpilóiperos leivel Bzerint lebffftn  e'pitenl és 
mindenki más eliilt^sBék az épitó munkától. — Oţetea 
Valér dr. főispán  rendkívül jóindulattal fogadia  az 
épitéBzek küldöttségét. ígéretet tett, bogy a memorsn 
dumba foglalt  panat-zn'^at magáévá teszi. B ztositotta 
az építészeket, hogy a vármegyei főBzolgabiróságotat 
a legszigorúbban utasítani fogja  a kontárság letörésére. 
Ugyanokkor az építészek a város polgármesterénél ÍB 
eljártak. A jövőben igen azigoru ellenőrzés alá fogják 
azokat az építéseket, amelyeket kontárok végeznek 
egyeB mesterek fede?ő  leple a'att. A városi tanács 
keretei között építési rendőrség sztrveztetett az épít-
kezések ellenőrzésére, amelynek tagjai között ott van-
nak a pánzügy, betegsegélyző, rendőrség kiküldöttjei 
Ib. — Minden remény megvan arra, bogy az építési 
szakmában rendet teremtenek. 

— Megalakult az első tejszövetkezet . Csík 
taploczán megalakították a tejszövetkezetet. A meg-
alakítást Kozán Imre gszd. felügyelő  kezdeményezé-
sére, a község baladó szellemű s a szövetkezést gon-
dolatért lelkesedő egész gazdaközönség nagy megér-
téssel támogatta. — Úgyszólván az indu'ó lépés ez. 
Akármilyen szégyen, de Igy van, ebben az állattenyésztő 
vármegyében ea az első tejszövetkezet. Amig ny ugaton 
a tejnek és termékeinek Bzövotkezeti alepon való érté-
kesítése a legcsodálatosabb fzrkl  u'turát ten intette 
meg, sddig ebben a rohanó világban itt Bllg atorják 
a szövetkezés nagyBzerü előnyeit megfogni.  — Adja 
I-t ten, bogy a cslktsp'oczal példa követőkre találjon. 

— Haláloa azerenoaétlenaég erdöléa köz-
ben. Bordea P ttr és Huszár Jtros békási lakósok a 
Stan nevű erőrészhen fat  vágtak. Egy hatalmas bükkfa 
rázuhant Bordea Péterre ÉB lábait valósággal lemet-
szette. Bord-ta hazaszállítása kc'zben belehalt borzal-
mas sérülésébe. 

— Mokrln község, mely közvetlen a Jugoszláv-
román határon van, folyó  évi március hó 16-án csak-
nem egésaen leégett. 

* <? alial 

— Műsoros tánestely Csikasentdomokoson. 
A csikszentdomokoBi róm. kath. Népszövetség olvasó-
köre a községi népkönyvtár javára, 1934 évi április hó 
2-án este 8 órai kezdettel szlnelóadást és táncmulatsá-
got rendez, mely alkalommal színre kerül: Aa elcserélt 
ember. Belépti-dlJ tetszés szerint. 

— Mágneses sziklának a Hargitában történt 
felfedezését  közli a Székelység  uj Bzáma. (Megjelenik 
Odorheíu — Székely udvarhelyen. — Egy évre 100 lej. 
Tanügyieknek, lelkészek- nyugdljaeoknak cBsk 60 lej). 
Azonkívül a hirea székely utazóról és tudósról Körösi 
Csorna Sándorról, a székelyek személyi szabadságáról, 
a bukovinai székely falvakról  Btb., stb., sok érdekes 
székelyföldi  adatról van még benne BZÓ. 

Építkezésnél utoljára az nevet, 
Ki a cserépvásárlásnál megnézte az 
oroszlánt és a „BOHN" (Jimbolis) nevet I 

— ítéletek. Jáaos István és Dánes madarasi 
legények egy lakodalom alkalmával verekedtek. Mind-
két legényt 1 1 hónpra ítélte a törvényszék. 

— Vízi Józsefné  éB leánya Vízi Ju'iánna csik-
szen dri lakótok azért álloítak a törvényszék előtt, 
mert egy ellenük foganatosított  végrehajtás alkalmával 
a hatóBági közegekkel durvéBkodtak és Vízi Júlia, 
amint a vádirat mondja — Mihalache végrehajtót meg 
is ütötte. A törvényBznk Vízi Júliát egy hónapi fog-
házra, az édesanyját 500 lej pénzbüntetésre ítélte. 

— Albu B >nedfck  gépészt Gidró Márton karcz-
falvi  lakós azért jelentette fel,  mert BZ bosszúból a 
pincéjét ÖBBZÍ reedította. A'but 500 lej pénzbüntetésre 
és az ügyvédi költségek megtérítésére Ítélték. 

— László Ilyéené ditrói asszonyt kerítés miatt 
vonta felelősségre  a helyi törvényszék. Lász'ó IlyéBnét 
zárt tárgyalás elrendelése után, két eBztendőre ítélték. 

— Az Osztály sorsjáték márciuBhó 13,14,15, 
16 iki húzásának eredményei: 

2 000000 lejt nyert 36907 szám. 
1,000.000 lejt nyert 72581 szám. 
500,000 lejt nyert 53391 szám. 
200.000 lejt nyírek 34342, 17850 Bzámok. (Révész 

Ernő marosvásárhelyi fő  elárusító eladásában). 
150000 lojt nyertek 59670. 48562 számok. 
100.000 lejt nyertek 65954, 52765, 37541 Bzámok. 
70000 lejt nyertek 13369, 36040, 40376, 19381, 

22838. 3102 számok. 
50 000 lejt nyertek 52402, 76639, 25295, 35380, 

59595 számok. Ezen kivttl m-ig kibuztak 6479 darab 
különböző nyeren ényt. Az V ik osztályon kisorsolásra 
kerül összesen 197 332 000 lej. (Rávéaz Ernő maros-
vásárhelyi főelármitó  közlése.) 

A vármegyéből . Todor Vera 18 éves tekerő-
pataki ilietőjegfl  cselédleány. aki Dr. Benke Antal 
gyergyŐBzentmiklósi ügyvédnél lakott, folyó  évi már-
cius hó 10 én a vonat elé vetette magát A Bzeren-
ciétlen leányt a vonat kerekei egészen szétroncsolták. 
Az ügyészség szigorú vizsgálatot vezetett be, hogy 
megállapítsa a fiatal  leány öngyilkosságának okát. 

— Botos Vilma kozmáBi asszonyt a Verebes— 
C-iatószeg kézségek közötti országúton kitámadták és 
elrabolták 5280 lejét. A bevezetett nyomozás Borán 
letartóztatták Sándor Károly tusnádi cigányt. 

— Nagy Mihály vecsárcal erdőpásztort — amint 
azt már megírtuk — Ltkatos Félix csikpzentmihályi 
gazda korc^mázás közben mellen azurte. Miután a 
sebesülés nyomán N?gy erdőór állapota igen súlyosra 
fordult  Igy elrendelték Lakatos Félix letartóztatását. 

— Bilint Jánoa madéfalvl  legény, mert nem Bo-
rozták aboz a fegyvernemhez  ahová Bzerette volna, 
öngyilkossági szándékból a vonat elé akarta vetni 
magát. Az elkeseredett legényt az utolsó pillanatben 
kapták el a mozdony elől. 

— Basa Antal CBikszentgyörgyl gazdától az ÖBSzes 
tyúkokat ellopták. A csendőrség letartóztatta Vargyas 
Istvánt, aki a lopást elkövette. 

— Benő Venczel és Vilmos gyergyócsomafalvi 
testvérek örökség felett  összeverekedtek. Benő Venczel 
haldoklik. 

— A vármegyei álUml tanítók az 1981 évi hátrá-
lékoB fizetéseikre  két ÓB fél  millió bont kaptak. 

— Gyergyószentmiklósou a posta nem kézbesíti 
kl azon küldeményeket, amelyeken a helység neve 
magyarul íb meg van cimezve. 

— A vármegye több közBégében kanyaró járvány 
lépett fel.  Az egészségügyi hatóságok minden óvintéz-
kedést megtettek. 

— A Haláaatársaság Igaigatóaága tudomására hozza 
tagjainak, hogy az Pltban valamint a hegyi patakokban való 
halászat osakla a ha'áazatl törvény valamint a minisztérium 
rendeleteiben és a táreaBág szabályaiban és rendelkezéseiben 
előirt módozatok rzerint és az ezekben előirt Időszakokban 
gyakorolható. Figyelmezteti a tagokat, hogy bármilyen sza-
bálytalanság büutetéBt valamint a halászati jog elvesztését 
vonja maga után. 1934 évre a halászati lnapektorátua meg-
tiltja a halászatot mindennemű halra, a madarasi kőhíd éa a 
rák sl vasúti vashíd között fekvő  siakaszban. — Ugyanezen 
hatóság fennta  tja a taploozal Olt h'.dja (vashíd) éa a oslk-
szentklrályi vashíd között fekvó  szakaszt osak horgászok ré-
szére és ezen szakaszban megtiltja a hálóval való halászatot. 
Mivel az állammal kBtött bérszerzólés alapján a társaság 
felelős  a tagok állami jegyeinek kiváltásáért, kéretnek a tagok, 
hogy jegyeiket már folyó  évi április hó 1-től kezdódőleg a 
pénztárnok utján klviltaaaák. Aa Igazgatóság. 



ft-tk  •i í i i i C S Í K I L Á P O K 13 »á*> 

„A Prof.  Dr. Páter-féle  v e s e és hólyag-
ba jok elleni t e a vesekövemből m á r n a g y 
mennyiséget eltávolított és remélem, h'gy további 5 doboz 

elhaszoála'» ntán egésnógem teljesen helyreáll". 
Fenti Írásbeli elismervényt küldte hozzánk 1927 évi január hó 
13-án H. H. nr Bakare'-tből. Ilyen és számos más bizonyítvány 
éi elismervény feksz  k e'őLtüuk az orBzág minden részéből, 
tini egy b zonyiteka annak, hogy ezt a kiváló és régen klp 6-

bált gyógyszert már nagyon sok 

Tea»- «• feélyagfeetes 
eredményesen használta. Ezan gyógytea használata különösen 

a kővetkező betegségeknél ajánlható: 
Vizelési nehézségek , vesekő , hólyag-

huru t , hólyagkó, vízkör, bugykő 
és minden más hasonló vese- éa holyagmegbetegedóseknól, 

amelyeket sa elórehalado't életkor okoi. 
Idejeben való haunálatnál blztoa a hatás. 

& p-óbicsoiuag ára .12 lel 50 b:>nl, u nagv doboz ára 88 lel. 
Egy egész karahoz 3—6 doboz használnak a betegség neme 
s/.erlnt. lvórjen gyógy /̂.ortárban, vagy drognerlá1 no oeak az 
srsdeti Prof.D..  Pater-féle  vese- és hólyagbajok elleni teát. 
Ha nem kapható forJn'jon  azouual 'erakatnnkboz : „Csillag 
Qyogyiaertar' Brassó-Braflov,  Hossza-arca 5 szám, ahonnan 

a klv&ut menny séget po1 tafo'dultával  szállítják. 
Kapható minden gyógyszertárban és drogneriában. 5 -

— Tömegesen Ítélik el pi l inkaföaésert  a 
ssekelyeket. Március hó 19 én tömegesen állottak 
ismét a törvényszék e'őtt, tiltott pálinkafőzés  miatt. 
F rflik.  asszonyok vegyesen. Voltak vagy tizenketten, 
mind Fdlcíikról. A törvényszék bfnörnek  találta vala-
mennyit és egy-egy hónapi fogházra  Ítélte, N m s-iti-
nik meg soha ugy látazlk, ennek a bu i'ó, gya'ázatoa 
italnak a főzése.  Ez az intelligens szekely nép nem 
érti meg azt. hogy v^tek am:t cdnál a pálinka fogyasz-
tása körül. Nem látja meg, hoev koldusFágín k. er-
kölcsi romlásának egyeránt ltgfóbb  okoiója a p41 nka. 
Vállalja ezért a büntetést és minden mFghurco'tatást. 
Csak ihasson. Minden faluban  meg kell kérdeni a rendsze-
res munkát a pálinka ellep. A ve-zedehm nagv. E> 
belevész népünk abba a fertőbe,  ahová a fáltka 
vezethet. 

— Olvasóink becsnB firvelmét  e behen in fei-
hivjuk, az országszerte Ismert Heinrich  Franck  Söbne 
S. A. R, Bucureşti—Braşov c*g, hirdetésére. 

— DlRE'T U^EA SOCIETĂŢII CASATORILOR din 
Meroaea-r,iaa adaoe lm aanoştinţa tataro- memb Unr nrinft-
toarea declzlane: I. VânAtoarea coooşllor de mnnte se .-preţte 
In anal 1934 pe arm&toarele terilorll: Cetötnla, S&nsim'on, 
Cozmenl, ^&nm&rtln, Olnoanl, Sángheorgh!a Feca-e membra 
este tndrep'iţit a 'mpnşca 2 coooşi, dar poşte lut parte la 
v&n&toare namal, lîao* gl-a achitat taxele *oad°nte. Mosafirit 
aant obligaţi a plâtt Lei 200 pentra ooooşal lmpa;oat. 1. V&-
n&toarra oăprlo*relor se Interzice pe nrmft'oarele  te Itoril: 
Clao&nl, S&nmftrtln,  S&ngheorghta, Banaa Armftâ n',  Raoal qt 
Moalen'. Direcţia-ea Soc V&ufttorllor. 

— A oalkaaeredal Vadásztársaság Igaagatósága tudo-
mására hozza *z ö sz^s tagoknak a következő hatá ozato': 
1. A fajdkakas  valászat 1934 évben megt'ltntk a követk.ző 
területeken: C ntÓ9zeg. Szentslmon, Kozmás, Szertmárton, 
Csekelalva és Sz n'.gyö-gy M n len tag 2 kakast lőhet, de 
csak abban »z esetben vehet részt a kakas-vadásza on, ha 
esedékes tagdíjait be6zette Vendégek k kasonként 700 lejt 
kötelesek fizetni.  2 Az őzek vadászata megtlltattk a következő 
terült tekén: Csek̂ f  *lva, 9z"Dtmá»ton, Szentgyörgy, Bár kfalva, 
Menaság, Rákoa, Madéfalva.  A Vadásztársaság Igazgatósága. 

— Köaaönetnjllvánitái Mindazoknak az Isme őseink-
nek, )óbarátalnkn*k, ak k d ága jó feleségein  illetve édes-
anyánk halála alkalmából ért fájdalmunkban  részvétükkel 
megkerestek fiaton  mondunk hálái kö'zönet t Csíkszereda. 
1984 márolas 23. Pototzky Pál és osaládja. 

— Halas köszönetet monduik minden jó roko-
nunknak és iBmerŐBttnknek. kik nagy bánatunkban 
báimiiyen formában  resztvettek. — C-iszér SAtdor és 
leányai. 

— ELŐFIZETŐINKHEZ I Tisztelettel kérjük, 
hogy akik elöflaetéai  hátralékaikat még nem egyenlítet-
ték kl, ast postafordultával  szíveskedjenek beküldeni, 
ellenesetben lapunk tovább küldését kénytelenek leesünk 
bearSntetnl. 

S P O R T . 
TeniBSÓrákftt  Dr. Veress Sándor szabó» tályvt zetőnél 

löhê  előj'gy zol a C, 9 .0. pályákon Felkérjük a játékosokat 
hogy óradíjak első felét  már a jelentkezéskor sz veskődjo-
nfk  kifizetni,  hogy ai idíi költségvetési tervünk megvalósít-
ható legyen. 

Sporteatóly április hó 2-án. A oslksze edal Sportegye* 
sülét folyó  évi április ho 2-án (Hosvét másodnapján) a Bu u-
resti kávéh&z termeiben nagy sporte-télyt rendi z, amelyre 
városank és vidéke «port ársadalmát és mţndtn sporlbatátot 
szeretettel meghív a rei dezŐség. Azokat a tegyen szép ered-
mények t, amelyeket a spor ok m nden ágában elé t az * gye-
eíilft,  elsősorban e város lelkes és a jónevtlnkért mindig 
áldoz3l tudó közönségének köszöni A SpÜgyesül* t neg-
beosU'l ezt a sportlulktl közönséget, mert a lüktető és 1 ndU.Ő 
sportéletünket az 6 áldozatok b z os tja Igéz bizalommal kez-
demény zl mnlen megmozdulását az egycnillet, me t tu ja, 
h gy szám'tba'. kalta* közöoségQnk legmesszebbmenő támo-
gatására. A« április 2-tkt nagy sportestélyt 'S ezz az elgon 
dolással rendezi az egy BUlet. igyukszlk azt a spo tnak átfogó 
BzelleméSfn  osaládlassá tfnnl  s arra ezQton 1B meghiv min 
deakit, aki lelkesedni tad ennek a városnak olyan remény-
teljesen lndaló sportkaharájáért. 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonservatorlnmi módsaer 
szerint, j a t a n y o s a n ad: 

S P B E N O Z G I Z I , Os ikszereda 
Btr. Cap. VulOTlol (Harglta-nooa) 26. 

Cinema „ASTRA" mozgó 
Sierdin,  míroius  bó 28 Aa esle 9 órakor. 
Csütörtökön,  márc 29 ón d  u 6 és este !> órakor 

Feleségem a szélhámos 
operettp,  K-itó  éá Heim  Rüchmann aI. 

Szombaton,  március hó 31 én este 9 órakor 
Április  bó 1 én, Vasárnap  (llw>vét  napján) 

d.  ii. 6 és este 9 órakor; 
Április  hó 2-án, hétfőn,  csak délután  6 órakor 

„Pánik a városban". 
Az e m b e r oroszlán. 

A másod ik T A R Z ANI 

Április  hó 2 án. hétfői  (Húsvét  má'odnupj^n) 
este 9 órakor, 

Ápri'is  hó 3 án, k 'dden,  d  u 6 és este 9 órakor 
S T AN es B R AN 

P I N T Y I és P O N T Y I 
BE id»gen  légióban.  Nagyszerű  vígjáték. 

S z é n a Szentlé'ek-fi  ódi c (Írből, t'rvéryteiUb 
szekerenkinf  370 lejért kepható özv. Nagy 
Síndorné Ugyvédné, Me'CureaCim. 

5 M e g l e p ő o l c s ó á r a k ! $ 
Cslkszeredáhan, az „EURÓPA"-szálló és O « étterem, agy a Pzobaárakcál, mtnt az étke-
zéxnél és It- lóknál a', árakat a lehető J® 
legminimálisabbra leszállította é9 a7,t az ct 
ajif.á-.t  ls bevezette, hogy az ngynevez -It Şfr 

Jj pincérszázalékot teljesen törölte. ^ 
Elismert tiszta ssobák, elsőrendű konyha 5? 
és jó minőségű ita oh kai állok továbbra is C« 
vend'geim rendelkezésé e Tiszteleltel $ t 

* HARCSA JÓZSEF, vendéglős, g 
§ 

Egy u j női S ioger v a r r ó g é p e l a d ó . 
Cím a kiadóhivatalban. 

LáSS csodát! 
N ő i s e l y e m h a r i s n y á k . 
F é r f i  n y a k k e n d ő k 
Speciál niárkáa minőségekben, 
Mélyen leszállított árakban! 

Móricznál, Csikszeredán. 

S K é p v i s e l ő t k e r e s e k ^ 
fi  Csíkszereda és vidék e reszére, K 

csakelsórendü agiüa (-éji'nt k pályáz- Q 
balnak, ebbeli aján'a ukal nj uj'ník bo ^ 

g Richárd Auner, szalámígyárosboz, Medgyes. * 
• x x K x x x x x x i i x x x x x x x x » 

ISI 

T.aztelet'.el r'rteí-itim C-dkazer da kezön ^ 
a -̂gét. bory a Bratiacu ucca 68 az a'att ^ 
(L'í'tt r M <rcíell gyógyszer'ár ud>arárj 

k Uj cipész-műhelyI 
s 

f  lfltlCCT-11  Ull » SÍ Bt ) 
M CIPÉSZ-MŰHELYT NYITOTTAM. H 
^ Készítek minderf  .jtcC'pőket,a megreiid-lő ^ 

SS kivánsá:a ezerinti kivitelben valhtniLtja\i SS 
tásokat alt-hetőlegazolidabbbárak mellett. 

M nden igy-kaz t m arra iránju1, bogy 
a mélyen Msztelt közöna^g biza mát jó 

^ munkával és pon ossággal kiérdemeljem. ^ 
Sport-cipói l é z'té^e a legjobb auyagból. ^ 

ţ ţ Szives pártfogást  kér, kiváló tiaztelette' ţ ţ 

g Ifj.  Bidermann Viktor. • 
K 3-4 __ H 

v 

I 
I 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegysserübbtöl a 
legfinomabb  kivitelig 

^ selyea I«as4ll£t«tt ásakkal 
b e s a e r e i h e t ó k : 

Nagy G Joszef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett rószletflietésre  is. 
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í MODELL KALAPOK g 
^ tla naponként a j formák  olosó 
\ g árban, m ® t r t « i c i i i t i x « t d t 
5 VKNOZKL T A N Á R N É N Á L 
W ngyanot t kesaúlnek mlnden-

sarut! n í ! kalapok e lsőr^nda 
W7 •nyac hosar.adáaával. Kalspek 
W itsiaklté*» a legriMdobb idő alít'-. 
^ Csiksaereda, 1. C. Bratlann (Olmná 
* 
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Binm)-aooa 113. n„ a Sörháa közelében. 

2 A LEGJOBB I R O N l 
Etado C-iitBzereda belvárosában 92 naz.-öl nagyaágu 

saroktelek, m'lynfk  frontja  a Giircár um uccé-
b n vi-n és a Józ?> f  uccáru ia kiszögel. N gv for-
galn u ftkvéae  mialt iizle'.i célra ia aikalires. É te-
tézni l«-h»t Sprercz Hugó, C-iUzered«, M iraseali 
ucc i 15 házszám alalt. 

epi teszek, t e chn ikusok , 
m é r n ö k ö k , ra jzo lók és 
k ö n y v e l ő k s z á m á r a 

I 
v iQtxmit 

I 

Értesítem Csikazeredt és 
vid <ke iakó<ságát, bogy 
elvá'inloV mird nnemil 

villanyfelszerelési munkákat, 
utymint 

Ö8T«sí afia8«sek»  t«lo£«a» 
vtllmayeseBfî B  éa vlsvesetéka 
aaeittléaftkftt  éa l a v l t a a e k a t » 
a legjutánj o tabb árak és 
teljes fd'e'ő<aég  me'lttt, — 
Biiv: a puifo<ást  kérve, ma-
rad Jk kiváló tisz!ele>'e 

Migitsch Walter, Csiiszereda 

H 
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9-10 
Birada Prlnoipele Carol 65 , 
vagy a „Corso"fodráiaBtban. I 

Adóbonok bármilyrn cimletekbcn kaphatók. 
Cím meg udhu ó a Vakár (leletben 

Vákár töayvterestedese, Csiiszereda. 

i 
• 

i 
• 

i 
• 

i 
i Adóbonok bá rmi lyen menny i ség-

ben m e g v e t e t n e k . Cnn 
me? udliAto a kiadóhivatalban. 7—10 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
árak mellett eaaköaöl a 

V á k á r ü z l e t , Csikszereda. 
rWWmWWmWWTEI 

lyeMivti Viî é; í, k$ap*if«i«4*|ábsa.  Ostkiiaieáában. 




