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Milyen l a o a r panaszát I z i w t l 

— a Népszövetség előtt. 
A Magyar Párt kisebbeégi szakosztályinak legutóbbi 

ülésén tárgysorozaton szerepeltek azok a panaszok, amelye-
ket a genfi  Népszövetséghez kellett benyújtani, miután 
aunak elintézése a hazai hatóságok előtt kilátástalan maradt 

Elsősorban a Népszövetség előtt fekszik  a csiki Ma-
gánjavak ügye. A Népszövetség 1932 szeptember hó 27-én 
döntést hozott a Magánjavak ügyében. Ezen döntés alapján 
a román kormány 1934 júniusában törvényt hozott, amely 
azonban fájdalom  az érdekeltek és a Magyar Párt telfogása 
szerint azon rendelkezéseknek aem teleit meg, amelyek a 
Népszövetség döntésében megállapittattak. Ezért a Magán-
javak tulajdonosai a Magyar Párt támogatásával 198-1 évi 
október hó 25-én uj panaszt éa 1935 március 21-én egy 
ezt kiegészítő panaszt terjesztettek a Népszövetség elé. 

a Népszövetséghez juttatták 1935 februárjában  a név-
elemzés közismert panaszait. 1935 évi márciua hó 20-án 
az állami szolgálatból elbocsátott magyar alkalmazottak és 
postamesterek ügyét nyújtották át a Népszövetségnek. Ott 
fekszik  azonkívül a brassói magyar kaszinó Ugye, amelyet 
& román hatóságok egyszerűen elvettek, valamint a zaui 
és sancraini magyar kisgazdák birtok panasza, akiknek 
birtokait a sacueni románok egyszerűen elfoglalták  s azokat 
nem adták vissza annak dacán sem, hogy a legfelsőbb 
román biróság azt visszaitélte. 

Sokszor elhangzott már vezető román államférfiak 
részéről az a figyelmeztetés,  hogy a romániai magyar nem-
zeti kisebbség panaszaival ne szaladgáljon külföldre,  mert 
Bukarest közelebb van, mint tienf. 

A magyarság mindenkor az utolsó percen határozza 
el magát erre a kényszer lépésre. Amikor itthon minden 
torumot végigjárt, amikor a segítségnek az utolsó reménye 
is kialszik, akkor folyamodik  nemzetközi azerződésben biz-
tosított azon jogához, hogy panaazát Gentbe juttassa. 

A román közvélemény nem szabad, hogy ellenséges 
szemmel nézze és gyülöletazitáara használja fel  a magyar 

ezeket a nyílt S» íüivén/m lépéseit. 
Ehelyett arra kell törekedni, hogy igazaágos elbánás-

sal a panaszokat elintézzék, a jogtiszteletnek és egyenlő-
ségnek szellemében. Igy biztosítani, hogy egy kisebbségi 
nemzet ne kóboroljon a világba panaszaival, hanem találja 
meg idehaza minden sérelmére a tárgyilagos, józan, igaz-
aágos ítéletet. 

Ne higyje senki, hogy olyan nagy gyönyörűség a 
világ ítélőszéke e'.é hurcolni panaszokat és idegen légkör-
ben, fagyos,  sokszor ellenséges környezetben próbálkozni 
azoknak védelmével. 

Mindez csak akkor történik, ha arra kényszerítenek. 
Amikor már itthon kimerült az utolsó próbálkozás! lehető-
ség is. 

Nem kell igazságtalannak lenni. Egy példát említünk 
csupán. A román kormányok 17 év alatt nem oldották meg 
ugy-e az erdélyi hadirokkantak ügyét sem. Világos és nyilt 
igazság. Ennek dacára egyszerűen nem oldják meg. Ki leaz 
a hibás, ha ezt a panaszt is végül nemzetközi elbírálás 
alá juttatják. 

A mikor a magyar kisebbség Genfbe  megy valamelyes 
panaszával, annak súlyos okai vannak. A mindenkori román 
kormányok érdeke csak az lehet, hogy ezt a népet igazsá-
gos szeretetben magához kapcsolja éa ne kényszerítse, hogy 
igazságát külföldön  keresse. 

A naiy viláiep taoneijeilil évfordulóján. 
Nemsokára huszonegy esztendeje less annak, hogy 

Princip Gábor fegyvere  eldöidUlt s amely fegyver-
dörrenésbe aa eglaa világ belereszketett. Aa amugyla 
tu feaaűlt  légkör már előre Bej tette B nagy vihart, de 
senki aem gondolta és képzelte olyan nagynak a kö-
zelgő világégést, mint amilyennek saját valójában 
megmatatta magát, A trón várományosának a vére 
belevegyült a föld  porába. A föld  megvonag'ott a mint 
valami caunya zzörny a vérszagtól felbőszülve,  ki 
nyitotta saörnyO száját aa emberi testek után s saáraa 
behemót nagy aaája csak ngy itta a kiontott piros 
emberi vért. A fegyver  dörrenésre koronáa fejek  gon-
dolkodóba estek, miniszterek tanácskozásra aialadgél 
tak, lassan lassan minden résaen kezdtek kigyúlni 
a limpafák. 

Minden nép a maga igaaát látta veBaélyben fo-
rogni. Aztán mindenütt fallángolt  a lelkesedés tüze, 
az emberek Sasaeölelkeztek, ott hagyták a munkát, a 
kenyeret, mintha aa Apokalipszis romtoló angyalai 
Bzágu'dottak vo'na végig a földön  z babonáztak volna 
meg mindenkit, énekelve, jó kedvvel Indultak a halálba. 
Akik Itthon maradtak, sírtak, könnyeztek, de valami 
érthetetlen jó kedv vett erét a hadbavonulékon. Föl-
csendültek a legelső katona nóták, tele reménységgel, 
bizodalommal. A virágos vonatok hangOBak voltak 
katonák bucsoskodásától. Bncsustak nagyon sokan 

örökre. Aztán — élénken emlékszünk arra — hogy a 
virágos vonatok helyett, szétlőtt testű, haláltusában 
vergődő katonákat hozott vlzsza a vonat. A gyermekek 
szomorúak lettek. Az anyák B hirtelen özveggyé lett 
asszonyok vigasztalhatatlant hajukat tépve jártak föl 
a alá Az Ifjú  szerelmesek álma halálba Bzendarült. 
Sok-sok esküvő elmaradt, hogy majd caak ott fenn 
az égben lehessenek egymáséi azok, akik Itt a földön 
ugy szerették egymást. Bz mindenütt igy volt. A há-
bO'U, mint szörny rém terpesakedett a világra. A ka-
tonák vésztjóBló éneke valóra vált. Elesett katonák 
teste lesz a vánkosom, ahová le fognak  tenni, síromra 
nem borul aenkl, sohase senki, tavasa nem fakaszt  rám 
aöldet, elhordja rólam a földet,  messze majd a Bzél. 
Egyik napról a másikra ezer Bzámra nőttek a katona-
temetők fölé  a kicsi fakeresztek,  ahová manapBág az 
emlékezés szárnyán aiáll el a kegyelet, hogy az Ide-
gen temetők rldegaégét eloezlasBa s tegye Bzámukra 
édeasé a pihenést. 

Prlrc'p Gábornak, akit a Szarajevói haditörvény-
szék 20 évi börtönre Ítélt, szörnyű álmai voltak. Cseh-
országban a tereslenstadtl börtönben, ahol töltötte a 
raá mért büntetéBt, mégjelentek a véres testű emberek 
előtte s Isszonyuan vádolták fiatal  életükért. Az em-
berek fájdalma  B halálhörgése megzavarták nyugalmát. 
Várta, hogy mikor fit  a megváltás érája. A szörnyű 
önvád s lelkiismeret furdalás  testi betegségben 1b 
megry lvénult nála. Karja CBOntszut kapott. Megakar-
ták menteni az életnek: kétss«r IB megoperálták, min-
den hiábavalónak bizony u't 1918 ban, amikor a forra-
dalmak véreaszekerel végig Bzágu'dottak a világon, 
ütött neki la a szabadu'ás órája. De már ő ezt nem 
érte míg. A kétsaeri operác'ó aem tudta megmenteni 
aa életnek. 

VésztjóBló, haragos fellegek  gyülekeznek ea égen, 
a nsp piros felhőkbe  nyugatik le. Aa emberek Ilyenkor 
azt mondják vihar lesz. A gyűlölködés, a Bzeretetlen-
ség B az ellenségeskedés igen msgeB fokra  hágott. Az 
atmoszféra  tulfeazült.  literiem caak ne akadna még 
egy ember, aki lángha hn^isa a világot. A nagy világ-
égés saJrnyü emléke örökre ábrándítaná kl aa embere-
ket a vérontásbél. 

P. Oábor Anatztáz. 

Az adófelebbezések 
megkezdődtek junius hó 11-én. Ez alkalomból újra 
aktuálissá vált a szokott adópanaszok felemlegetése. 
Minden adókivetéskor, minden felebbezéskor  panaszol-
juk, aérelmezzük azt a káros és az állam érdekeivel 
ÍB ellenkező adózási rendszert, amely Bálunk annyira 
meggyökeresedett. 

Aa adók óriási tethe alatt nyög ma Iparos és 
kereskedő, kisgazda és kistermelő egyaránt. Ea aa ál-
datlan rendszer ma már odáig juttatta az ország leg-
nagyobb adófizető  rétegét, a kisembereket, hogy az 
évek óla garmadává nőtt adóhátrálékok terhétől roba 
megszabadulni nem Ind, ba caak valami saanáláBi 
akciót be nem Indítanak. A töme-
ges csődök, kényszeregyességi eljárások és az Ipar-
igazolványok visszaadása meggyőzhette a legszűkebb 
látókörű pénsűgyi szakembert Is, bogy ez Igy nem 
mehet tovább. Ma már országszerte általános jelenség, 
hogy a nagyvállalatok és nagykereskedők minden lehe-
tőséget kihasználónk adójuk kedvező elintézésére s 
Így a terhek áthárulnak a kisemberekre 

A felebbezések  aorán Igazságos felülvizsgálás 
kelleop, amely eldönti mindenkinek a teherbíró képes-
Bégét és Irgalmatlanul rámászik azokra a nagy adó-
zókra, aUk visszaélnek aa állammal aacmbeci köte-
lességük teljesítésével. 

A kibírhatatlan adóhajsza másik eulyos követ-
kezménye a kontáripar és kereskedelem istonyu mére-
tekben való elterjedése. A két—három éves adóhátrá-
lékok még nagyobb mérvben való emelkedése elől 
menekülni akiró kisiparos és kiskereskedő odadobja 
Iparengedélyét, hogy gátat vessen a további megadóz-
tatása 'k. Az Iparengedély vlaaaaadáaával megszűnik 
a létfenntartás  jogalapja is. Aa igy támaszát vesztett 
kisember aztán a létfentartás  meg nem engedett lehe-
tőségére, a kontárkodásra szoru'. Kerülő ulon, titokban 
dolgozva használja bl a kínálkozó kereseti lehetőséget 
a a jogalap felrúgásával  olcsóbbá tett munkaerejét és 
termelőképességét féláron  bocsátja áruba a munkapiac 
kapssl hiénáinak. Így kitermelődik a kisipar és kis 
kereskedelem vadvirágja, a kontárság. A kontárok 
aztán aláássák az adélflzető,  (őt az ő adójukat is ma-
gukon hordoaó, Iparengedéllyel biró tx'sztenclákat s 
Így az egyfelől  a kíméletlen megadóztatás, másfelől 
a kontárok é'őskBdéze által aláásott kisipar és kis-
kereskedelem halódni kezd, alig tengődik s naprél-
nipra nő a desrrtőrök száma, kik a terhek viselése 
elől a kontárok táborába menekülnek. A pénaügylgaz-
gatéaágoknál pedig hasábssámra nőnek a hátrálékok 

rubrikái, amelyeket behajtani soha nem lehet, amelye-
ket törölni sem mernek a pénzügyi közegek, mert 
akkor mm tudják Igazolni a feletteseiktől  beszolgál-
tatásra kirótt összegeket. Igy, ba valóságban nem IB, 
de papíron Igazolják a kivetett adók hollétét. 

Az adófelebbeaésekre  ideérkező pénzügyi vezér-
felügyelő  előtt folyó  évi juniua 12 én Biró József  Ipar-
testületi elnök, a'polgármester Ismertette ezt az áldat-
lan helyzetet, kiemelve különösen a kontáripar mér-
hetetlen felburjánzását  és azt a lehetetlen helyzetet, 
amelybe emiatt a megye Ipari éa kereskedelmi élete 
került. Erélyes Intézkedéseket kért a vezérfelűgyelótől 
a kontáriparosoknak a pénzügyi hatóságok által való 
szigorú ellenőrzésére, valamint az adófelebbezések 
során a lehető legigazságosabb elbánás és a kisembe-
rekkel Bzembenl megértés politikájának bevezetését 
sürgette. Ismertette a kontáripar évről-évre való ter-
jedését a megyében B a valamikor tőkeerős kisiparos 
és kiskereskedő középosztály teljes lezüllésének okait. 

A vezórlnspektor belátta felhozott  érvek Indokolt-
ságát és a kontáripar terjedésének az Iparosokra és 
főleg  az állam érdekeire nézve ls káros voltát a Ígé-
retet tett, hogy mindezeket figyelembe  veszi és mél-
tányoB elbánásban réBaesltl a felebbezés  során oda-
kerülő klsiparoB és kiskereskedő réteget. 

E nyilatkozattal kapcsolatban nem akarunk nagy 
reményéket ébreszteni az agyonadézott polgárságban, 
mert tiz-egy néhány esztendő óta okádásig jól lakiunk 
a humánus és nemhumánua honmentók nagyhanga 
nyilatkozataival. Sokkal jobban aaeretnénk, ha ea a 
nyilatkozat tettekké alakulna át éa az adózók háláját 
tolmácsolhatnánk e helyen. Ez Bókkal méltóbb volna 
ugy hozzánk, mint Teutn inspektor úrhoz, Bki ezúttal 
aa ígéreteket tette. Ha megvalóaulnak, ugy egy megye 
hálája IOBB jutalma s nagyobb jutalmat senki sem vár-
hat embertársai elismerésénél. 

Figyelmeztetjük mindenesetre a felebbeaésre  ke-
rülő adózókat, bogy a tárgyalásra szerezzenek he 
minden bizonyítékot, amellyel az igazságtalanul aulj OB 
adókivetés elleni tiltakozó érveiket alátámasztani tud-
ják. A bizottság előtt nem használ a panasz, a Bírás. 
Ott a papír beszél. Tessék tehát össaesaednl minden 
igazoló Írást, amitől némi csökkentést remélni lehet és 
próbáljuk meg még egyszer követelni az életjogot, 
amit a tűrhetetlen rendBzer annyira aláásott Ki kell 
használni a védekezésnek ezt az egyetlen törvényes 
lehetőségét, amely, ha nem is leaz eredményes, de 
bizonyára kl fogja  fejezni  ÉB az államot irányítók 
tudomására fogja  hozni az országazerte megnyilvánuló 
elégedetlenséget s a vezetőket egy jobb, igazaágoaabb, 
több megértéBt tanúsító pénsűgyi politika bevezetésére 
figyelmezteti.  Addig pedig nem marad máa hátra, mint 
remélni és örökösen küzdeni jogainkért. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Popor ici Mihályt,  a Nemzeti Parasztpárt volt 

pénaügymlnizzterét, bátvja Popovlcl Ştefan  chemla 
tanár lelőtte. Popovlcl Mihály junlus 8-án este érke-
zett BraBBÓba, a nemzeti paraaetpárti kongresszus elő-
készítésére B vasárnap reggel valami vagyoni vita aorán 
72 éves bátyja plsatolylyal háromszor rálőtt, azután 
bezárkózott lakáBába s mikor a rendőrséget jönni 
hallotta, öngyilkos lett. Popovlcl Mihály állapota nem 
életveBzélyes. Bategágyánál meglátogatták volt minisz-
tertársat éa Bzámoa közéleti nagyság is, aa ország 
területéről pedig garmadával kapta a réaavéttáviratot. 

Juniua  8 át az Ifjúság  napjának nyilvánították. 
A junlus 8-iki ünnepségek Borán a Bucurestlben fel-
vonuló tízezernyi előzetes katonai kiképeéaben levő 
ifjú  előtt a király besaédet tartott, mellyel a napot 
aa Ifjúság  ünnepévé avatta. Beszédében kidomborította, 
hogy az Ifjúság  legfőbb  kötelessége a becaületes munka 
aa ország fejlesztése  és naggyá tétele érdekében. 

Marineaou  ezredet,  bukaresti rendőrprefektus 
ünnepi beszédet mondott a rádióban junlas hó 8-án. 
A beBzéd tu'yoB kritika volt a Nemaetl Parasztpárt 
ellen, amely a király hazajövetelekor uralmon volt. 
Emiatt Mlhalache a Nemzeti Paraaatpárt elnöke elég-
tételt kért a kormánytól. Mlhalachenak már belűgy-
minlsatersége idején 1b volt korfliktusa  Marinescuval, 
ami akkor kormánybukást és a Maniu—Vaida közötti 
szakítást Idézte elő, mert Vaida nem vállalt saolldárt-
tást minisztertársaival s elfogadta  a kormányalakítási 
megbízást. Mibalache most TatareBcu miniszterelnök-
höz fordult  orvoslásért, aki írásbeli dorgálásban része-
sítette Marinescu ezredeBt. 

A magyar optáneoJr kötvényeire a nemzetközi 
fizetések  bankja junlus végén 5 és fél  mllllé arany-
koronát fizet  kl. Hir szerint aa optánsok részvényeinek 
összevásárlására Sir Daterdlng, a petroleumklrály indí-
tott mozgalmit s igy a résavények árfolyama  a bécsi 
tőzsdén 60 százalékkal emelkedett. 

Keresek megvételre államkölcsön kötvényeket bármilyen cmletekben. 
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A görögországi  választások  a kormánypárt 
nagy győaelmével végződtek, 800 mandátumból 287 
Jutott a kormánynak. A ssavasók 15°/, nem Hava-
zott, amit venlaellsta propagandának tulajdonítanak. 

Mi  lesz Keletairikiban  ? Mussolini ugy látszik, 
bogy Abessalnlában mindenképpen báborut akar kez-
deni. Legutóbb kijelentette, hogy Olaszország nem haj-
landó figyelembe  venni senkinek a véleményét és nem 
hajlandó elfogadni  a Népszövetség eljárását sem as 
olasz—abesszin ügyben. Minden ugy nés ki, bogy 
Mussolini az olasz népet feltétlenül  háborúba akarja 
kényszeríteni. Ugy látszik mintha a Duce csak egy 
háborúval tudná Ifjúságának  munkaalkalmát blstoBi-
tanl. Nem rossz munka lehetőség egy háború. Csak 
nehogy a Ducet komoly meglepetések érjék ott lent 
K letafrikában,  ebben aa erőszakos munkaazerzéaében. 

A Zátony  szerzője  a hadbíróság  előtt.  A cluji 
hadbíróság a napokban tttate tárgyalásra Dsday Lóránt 
erdélyi földbirtokos  ügyét, aki Saékely Móaea álnéven 
megírta a Ziteny cimü regényt. A regényben politikát 
láttak a hatóságok, Daday ellen vádat indítottak éa 
aaóta letartóztatásban van. A hadbíróság most a tár-
gyalást Ismeretlen Időre elnapolta. 

A kormány  gazdasági  bizottsága  elhatározta 
az eddig kötött kereskedelmi éB klíring egyezmények 
módosítását Ugyancsak elhatároaták, hogy B liszt 
taxáját BB eddigi 25 bániról egy lejre emelik fel. 

A Nemzeti  Parasztpárt  brassói gyűlésére 
nagyban késsMnek. A párt legalább 20 ezer embert 
akar felvonultatni  Brassóban s e célból a környező 
megyékből 1b toboroaaa a híveket. Állítólag a hétfői 
gyflléare  innen ia indul egy külön vonat. Eat követni 
fogja  a kormánybuktató naggyüléa, amit junius 29 én 
tartanak meg Koloaaváron. 

Bolivia és Paraguay  köaött a bábot u megszűnt. 
Junlua hó 12 én délben mindkét állam külügymlnÍBa-
tere aláirta aa Argentina közvetítésével létrejött béke-
szerződést s Igy a Gran Chaco petróleum- és salétrom-
telepeiért vívott több esztendős harc egy IdőrB 
véget ért. 

Benes esek külDgymlnlsster mosskval tartózko-
dását meghoBBBabbitotta. A cseh—oroaz tárgyalások 
célja az oroBs légi bázis megteremtése Csehszlovákiá-
ban éa as oroaa hadsereg felvonulási  területének meg-
beaaéléae egy esetleges orosz—német háború esetén. 
E megbesaélések az oroBZ hivatalos közlemények Bze-
rlnt a béke biztosítása érdekében folynak,  mert a béke 
csak a kollektív blatonaágl rendszer kiépítésével óvható 
meg, paktumok utján létrehozott hatalmi blokkok meg-
teremtésével, mely blokkok szétláncolódnak mindazon 
területekre, ahol a béke veszélyeztetve van. A Curentul 
eaBel kapcsolatban megjegyst, bogy a nemzetközi 
együttműködés jelsaavát Mosakva indította el, de el 
kell lamerni, hogy rendkívüli jóakarattal dolgoaott 
annak érdekében. 

Kina  japán protektorá'na alá kerül. A kinai kös-
panti kormány a japán fenyegetések  előtt meghajolva, 
kéaanek nyilatkozott elfogadni  a japán feltételeket, 
amelyek köaött szerepel a főváros,  Peking átvétele ls; 
egéaaen a Hoang-Ho folyóig  japán protektorVus alá 
kerülnek a tartományok, A nagyhatalmak hiábavalónak 
tartanak minden beavatkoaáat, de azért Amerika éa 
Anglia flottáját  készenlétbe helyeate. 

Angol—német  frontharcosok  találkozója.  Aa 
angol frontharcosok  aaövetsége a wjlszi h«rc»g kea-
deményeséaére elhatározta, bogy ösBzekött-ttést keres-
nek a német frontharcosokkal.  A cél a két ország 
közötti barátság kimélylléae. 

Japán  nem ellenzi  Németország  tengeri  fel-
szerelését.  A japán külügymlniBBter táviratilag közölte 
Angliával, hogy Japán egyáltalán nem emel kifogáat 
Nématoraaág azon kívánsága ellen, hogy számára aa 
angol hajóhad 35 Bzásalékának megfelelő  tengeri had-
erőt engedélyeanenek. 

Amerikának  nem űzetnek.  Az olasz éB cseh 
kormányok értesítették az Egyesült Államok kormá-
nyát, hogy a hadiadÓBBágok ea év juniua 15 én ese-
dékes részletét nem tudják fizetni. 

A Kászon-alcsiti Róm. Katii. 
junlus hó 12 én KáazonAlticen tartotta tavaszi rendas 
közgyűlését, melyen Incae Domokos fÓBsparessel  az 
élen magjelentek az slcBiki papság köréből többen, 
a tanítók csaknem teljes számban, aztán az egyház-
tanács, az ifjúság  az ő színes szép viseletében a a nép 
köréből la aaámoaan. A gyűlés egyike vo't sz egye-
BÜlet értékeB gondolatokban gazdag közgyűléseinek. 

A szentmise után, a nemrég elhunyt Karácsony 
Jóasef  tanítóképzői Igazgató, Káazon szülötte Blrjához 
voru'tak, hol Bscze fi  ek igazgató-tanító kegyeletes 
saavakban emlékezett mrg egykori tanáruk és igaz-
gatójuk érdemeiről. 

A közgyűlést Miklós Gergely elnök lendületes 
beszéddel nyitotta meg, melyben különös hangsúllyal 
emelte kl, hogy ker. tanítóknak és nevelőknek BB 'dók 
váltoaáaai közepette neveléa! eszményképe váltoratlcn: 
nem más ea, mint Krlaatus tanítása és példája. Mátyás 
Vilma kosmásl, Gál I onka nagykászonl tanítónők re-
mek, nagyhatáru szavalataikkal, aa egyesület ének-
kara valamint a kia iskolások Miklós M*rton újonnan 
megválasztott kántor-tanité ssakavatott vezetéBe mel-
lett kedves azép énekeikkel gyönyörködtették a köa-
gyülésen megjelenteket. Albert Vilmos főgimnáziumi 
tanár előadásában rámutatott a mai tanítás és nevelés 
néhány tárgyi hibájára, azután beaaélt a ker. nevelés 
mibenlétéről és céljáról s e nevelés kiteljesedéséről 
aa aktív kat. emberben, a kat. öntudatban, a katboli-
kus tevékenységben. Ma éber éi nem alvó, é!ő és nem 

bolt, nem aokat baaaélő, pipázó, papír-katholikusjkra 
van Baflkség,  hanem olyanokra, akik éppen e nehéa 
Időkben örömmBl és késaaéggel hoznak meg bármely 
áldosatot a templomért és lakoláért, hitüknek és nem 
aetüknek e két fentartó  nagy nagy értékéért; olyan 
katholikusokra van saükség, akiknek életéből és tettei-
ből sugáralk éa hódit a kathollkum. A nagy figyelem-
mel hallgatott előadás után a folyó  ügyeket beBaélte 
meg aa egyesület Nagy Antal esperes, egyháal tan-
felügyelő  lelkee, bnsdltó szavai aárták be a saépen 
sikerült köagyüléBt. Gyűlés ntán barátságos, Baerény 
táraas ebéd volt a kántori lakban. 

A városi tanács üléséből. 
Caikazereda vároa tanácsa tolyó hó 14-én tartotta 

rsudea ülését Faroga Viktor polgármester elnöklete alatt, 
melyen a város érdekeit szolgáló különböző ügyek tár-
gyaltattak. 

A mult ülés jegyzőkönyvének felolvasása  és hitele-
sítése után polgármester ismerteti a vároBÍ erdő 8, 9 éB 
10. Bzámu vámterületének árverési feltételeit,  melyet a tanács 
elfogad  és a vágterületek kitermelése tolytán értékét vesz-
tett üzemterv helyett a városi erdő részére szükséges uj 
üzemterv készítését határozza el. A községi kövezet-taxa 
szabályrendeletének módosítása került volna ezután napi-
rendre, de e kérdést nem lehetett tárgyalni a tanácstagok 
bevés számban való megjelenése miatt. A törvény szerint 
ugyanis szabályrendeletek módosításának tárgyalásánál a 
tanácstagok legalább kétharmad részének jelenléte szüksé-
ges, ami jelen esetben nem volt meg. 

Zsögöd község, mint külváros 19;15—3G évi költség-
vetése terjesztetett ezután elő, melyet a tanács elfogadott. 
A tanács rendezte ezután a vároa uccáinak kövezéséhez 
szükséges hargitai kőbánya bérletének ügyét és elrendelte 
az uj vágóhíd területének bekerítését, melynek költség-
vetése szintén előterjesztetett. Ugyancsak jóváhagyta a 
tanács a városi öntözd éB kanális tisztító gép részére szük-
séges 2000 klgr. benzin és 100 klgr. olaj beszerzésének 
feltételeit,  majd a város tulajdonát képező postaépületen 
szükséges javítások letárgyalása következett. 

A kath. templomtól a vasúthoz vezető, mult évben 
megnyitott ut kiépítésével kapcsolatban a tanács elhatározta, 
hogy egyelőre csak a gyalogjárókat épiti ki, mig az utte9t 
kikövezését elhalasztja a talaj kellő megrokkanásáig, nehogy 
talajsülyedés következtében a nagy költséggel járó kövezés 
tönkremenjen. 

A gör. kath. egyházközség templomhely iránti kéré-
séről tesz jelentést Faroga Viktor polgármester, melyre 
vonatkozólag a tanács kimondja, hogy mindaddig, uiig a 
hely értékének becslése az államépitészeti hivataltól vissza 
nem jön, az ügyben nem hoz határozatot. Elvileg azonban 
amellett van, hogy a tűzoltó laktanyához tartozó területnek 
a piacra eső sarok részét a gör. kath. egyháznak adja, de 
csak akkor, ha a templom építése befejezett  ténnyé lesz. 

A sporttelep létesítésére vonatkozólag a tanács elha-
tározza a városi terület kiegészítéseképpen a mellette levő 
Dóczy János-féle  telek megvételét, hogy a város sportéle-
tének normális fejlődése  szempontjából annyira fontos  sport-
telep eszméje megvalósulást nyerjen. 

Pár jelentéktelen napirendi pont és indítvány után 
az esti órákig kihúzódó ülést a polgármester bezártnak 
nyilvánítja s egyben bejelenti a hozott határozatok azonnali 
érvénybeléptetését és az építő munka megkezdését. 

Felvétel a róm. táti M m t i m I. osztályába. 
A helybeli  róm. kath.  főgimnázium  1. osz-

tályába a felvételi  vizsga junius bó 25 én délelőtt 
8 órakor  kezdődik.  Jelentkezni  lehet rá junius hó 
24 én d  u. 6 óráig. 

A felvételért  kérést kell benyújtani a főgimnázium 
igaagatÓBágához (bélyeg: 8 lej okmány, 1 lej repülő; 
kéréa minta van az irodában). A kéréshez csatolando 
okmány ok: 

1. a tanfelügyelő  (revizor) által láttamozott elemi 
lak. bizonyítvány; 

2. születési anyakönyvi kivonat ("itras de 
naştere); 

3. keresztlevél; 
4 ujraoltáBl biaonyltvány; 
5 állampolgársági biaonyltvány ÓB akiknek nem 

magyar hangsátu nevük van, azok a községi elöljáró-
ságtól csatolnak egy Igazolványt, mely bizonyítja, hogy 
a taiiu'ó magyar anyanyelvű. 

Az I osatáyba csak 91/. évet betöltött és 13'/« 
évet még be nem töltött tanuiók vehetők fel.  Ezeknei 
fiatalabbaknak  vagy idős bbeknek felvételi  engedélyért 
a közoktatásügyi miniszterhez kell folyamodciok. 

A felvételi  vizsga tárgyai: román, magyar, 
számtan, írásbeli  ós szóbeli az elemi iskola  IV 
osztályának  anyagából. 

A vizsga dija 50 lej. 
Ugyanezen vizsga ideje ősszel: szeptember bó 

1—5-ig. 
Az igazgatóság kéri a plébános és tanitó urakat 

valamint a szü őket, bogy fentieket  másokkal is közölni 
szíveskedjenek. 

A kézdivásárbelyi m t t e M i m m l 20 tagn zenekara 
elhatározta, hogy nemcsak e hó 28-án Kéadivásár-
helyen a (Central) Vigsdó-ban rendez hangversenyt, 
hanem felkeresi  CslkEB'rfda  és Székely udvarhely vá-
rosokon kívül 8 psiszentgyörgyöt is, hogy bemutaBBs 
egyrésBét a klasszikus műsorszámainak. A aaékely 
vároükák zenei élete kiasé vlaszbfejlődéaben  van s ea 
a bemutatkozó hangverseny sorosat azt célozza, hogy 
felelevenítse  nemcsak minden vároa mBgaaabb nívójú 
aenei életét, hanem aat ia, bogy vároBköal hangver-
senyeket is rendessenek kérőbb a különböző székely 
városok zenekarai, közös hangverseny Beámokkal la, 
ahol a városonként kisebb-nagyobb zenekarok együttese 
a Saékflyf'j'd  sz'm'onlkus zenekarává fogja  kinőni 
magát ÓB amely aemk rokkal ugy a aaékely éB magyar 
régibb és ujabb zeneaeerzők, mint a román zeneszer-
ző k kUaszíkus darabjai előadhatók lessnek teljeszenei 
hatással a többi nagyobb zenész-nemzetek örökszép 
müveivel együtt. 

A kézdivásárhelyi hangverseny alkalmával elő-
adásra kerülnek a következő műsorszámok : 

1. OffinbEch:  Ftntazia a „H ffmann  mesél' bél. 
2 Étekel Damlan Coltofearuié  urnő GallotBlk 

Vi mosné urnő zongorakiséretével. 
3 Htvdn vonós négyeseiből részleteket ed elő 

Berl Márk I. hegedű, dr. Gábor L W ó II. hegedű, 
Boga LaioB viola és Vertán István kisbőgő négyeBe. 

4 D uber: Román dalok. 
5 o) R chmanlncff:  Pralűde. 

h) Off  inbach: Barcarola 
6. Hatd Higedil coocrt, hegedűn B^rl Márk 

adja elő. zongorán dr. Török Zoltánná uraő kíséri. 
7. Popy: Keleti svlte. 
Az 1, 4, 5. és 7-ik asámokat a teljes sanekar 

adja elő. 
A cslksseredai müfor  Is — bár nem véglege-

sen — a fenti  1, 4, 5 a), b), 7 saámokon kívül Kéler 
Béla: Magyar vígjáték nyitánya éa Brahma 6 és 
5. Magyar táncok cimü müvekből van öBsseállltva. 

A zenekar tlsatán kulturális hivatással és cél-
sattal működik és anyagi sattkséglete a hangjegyek 
beisenésére szorítkozik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
1B18 junius 15 .. 

Nevezetes évforduló.  Gyászos nap juoius 15 ike, 
különösen ennek a vármegyenek a Bzamara. 1918 évi 
junius hó 15-án az olasz front  általános támadaeániik 
első napján semmisült meg a 38 ik honvéd hadosztály, 
mint a tamidás legelső rohamhulláma. A 21 22-23 24 
nonvéd gyalogezredek uty szólván pillanatok alatt om-
lottak össze a világháborúnak e legszörnyűbb kataszt-
rófájában.  A hétközség fennsíkja  a székely ezred kei 
valósággal elnyelte ezen a napon, amely hea fogható 
mészárlás ismeretlen ennek a hadosztálynak egész há-
borús történetében. Asiágó előtt 1918 juoius hó 15 én 
reggel 8 órától eBtig több, mint tizenkétezer honvéd 
hősi halott eBett áldozatul. Ezek között a Csüi fim 
ezri i pusztultak el nyomotu u az olasz drótokat roha-
mozó őrületben. Soha támadaa ilyen méretű veszteBí-
get nem okozott. A hsdosztá'y egész tisztikara és 
legénysége valósággal megBemmitüit az olaszok hatal-
mas falkészUltségli  p rgótUz ben ÓB gáztámadáBábac. 
Az ellenséges voaalak előtt a ezÓ BZoros értelmeben 
halálos zátonyra futott  minden vitézséggel végrehajtott 
roham. S mire az este leszállt, Asia^ó előtt a legna-
gyobb székely temetőt találta. — Megemlítjük hát ezt 
a Bzomoru évfordu'ót.  Akinek még azive marid', emlé-
kezzen. Esek a hősi áldozatok már amuzyis semmivé 
váltak ennek a nemzedéknek szemében. Uj korok, uj 
küzdelmek éB megpróbáltatások következtet, amelyben 
aa uj magyar kisebbségi nemzedéket Benki cem ért r í 
arra tanítani, hogy megb ciU je azt a véráldoza'ot es 
vltézBéget, amelynek ilyen szomorú asiágói voltak. — 
H italml erő nincs mögöttünk, aneiy rákényszerítse a 
vitézségnek és hősi áldozatnak tlBztelett ra mindazokat, 
akik gyermekcipőkben, szerencsével és kéuyelemmel 
fogják  a nagyidóket Ijy hát nem IB gondolunk arra, 
hogy 1918 juniua 15 ének vlBsaaidézése általanosabb 
megdöbbenést, magállást, részvétet, vagy tiszteletet 
parancsol a társadalom réazéről. Nam. Eh ÍZ tu'ságo-
san elfásultak  lettünk. Lyent várni ÍB alig lehet az 
újszerű szenvedések pergőtüzében, a sportok lángvetői 
között őrlődő mai n^mzedektől. Mi csak egyszerűen 
vlBSBaidizrük a cslkl hősihalottaknak e legkiadósabb 
dátumát. Édesanyák és hozzátartozók bizonyára még 
megszentelik egy könnyel a világháborúnak ezt a gyá-
szos évfordu'óját. 

— Doktorra avatás. Vár:ti--gyénk szülött t 
Csedó B Jiát, 1935 évi junius hó 1 en, a kolozsvári 
egyetemen politikai éa közgazdasági doktorrá avatták. 

— E'jegvaéB. Rliter Elemér (Temesvár) és Aczél 
Sárika, Aczel Ödön njuj . C. F. R. főfelügyelő  és n»je 
Ferenczy Irén (Csíkszereda) leánya jegyesek. 

— Orvoai hir. Dr. Buaáa Márton orvos tanul 
mányu járói hazaérkezett és rendeléseit újból meg-
kezdte. 

— A kánikula beállott. Szinte szokatlan Csík-
ban ea a juaiusl hőség. Da arnil nagyobb örömet okoz 
a strandolóknak. A He w g fürdőn  meg ÍB Indu t a vizi-
élet. A lehetőségethez mérten átalakított fürdő  üdítő 
vlaéb n szinte újjászületik a forró  nepon agyonperzse-
lódött fürdőiő  A kiszáradt torkoknak pedig legjobb 
orvossága a jégbebűtött Caell-BÖr, amit a Hsl'w g-test-
vérek kitűnő kouybáján készült jó ebédhez ihat a für-
dőtó vendég. N^m csoda, ha minden idevetődő idegen 
a város legkellemesebb nyári saórakozó helyének 
mondja a Hsllwig-fürdőt  a annak hirét messze földre 
elviszi. A köavetlen, caaládiaa kiszolgálás, a szerény 
árak nagyban hosaájáru'nak ahhoz, hogy e kies fek-
vésű kis fürdő  a városi kösönségnek is kedvenc nyári 
tanyája legyen. 

— Tornatanfolyam.  B >caáay testnevelési tanár 
folyó  évi julius 1 kezdettel 8—11 éves gyermekek 
(fiuk,  leányok) részére öthetes tornatanfolyamot  rendez. 
Jelentkesnl lehet juniua hó 25-ig B;csásv tanárnál 
(Taplocsa, Birtalis-hái) 
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— A pünkösdi buoau lezajlott. A aaékelyek 
e hagyományos aarándokünnepére ea évben körülbelül 
40 eaer ember jStt el aa ország minden részéből. — 
Régebben gyalog vonult fel,  keraaatek alatt, valliaoa 
énekeket énekelve a aarándokok sokasága, de moat 
évről-évre mind t9bb l eu a Jármű. Aa Idén la caak a 
megyebeli kSaaégek éa a csángó keraaatek Jöttek gya-
log, míg a távolabbi vidékekről, százával özönlöttek 
aa autók éa aa autóbuszok Caikaomlyé-felé.  Aa ünne-
pélyes alkalmat kihasználták a aaebtolvajok 1b, kik 
különösen a kegytemplomban ájtatosságukban elmerült 
bivek köaött dolgoatak eredményesen. Ogyancjak kelle-
metlen jelensége volt aa Idei búcsúnak aa alkalmi és 
hivatásos koldusok rendkívül nagy tömege, kik már 
napokkal előbb meglepték a várost éa környékét. 

— Janlue 23 án lesa a doinei Ssent Janoa 
buoau. As egéaa erdélyi Bajtét bejárta a hir, hogy 
a saékel)földi  műkincsek és értékek megvédését mun-
káló nemes emberbarátok, múirtőkés ilyen célra ala-
alakult Intézmények moigalmat indítottak a köael 400 
éveB cBlkdelnel Sient János templom megmentése éa 
restaurálása érdekében. Ezzel kapcsolatosan elhatá-
rozta a mozgalmat Irányító bizottság, bogy Szent 
János napján vagyis junlus 24 én, a templomnál tar-
tandó bucsu alkalmával la propagandát csinál a költsé-
gek összehozása érdekében. Miután eddig is váro-
mnkból és vidékéről is igen sokan szoktak réBztvennl 
a történelmi értékű templom védőszentjének ünnepén 
tartott buceun, szíves tudomásukra adjuk az érdeklő 
dőknek, bogy a bncsu ebben az évben nem Junlus 24-én, 
hanem 23-án, vasárnap lesz. 

— Harmad ik rend iek ügyeimébe . Szeretettel 
értesítem a helybeli és vidéki testvéreket, hogy a c*lk-
somlyól Harmadik Rend, az ÖFSZBS csíki rendi közsé-
Bégek anyja, zászlót szentel. A szentelés a barátok 
űrnapján, junlus bő 23 án, vasárnap a nagymise e'őit 
fel  10 órakor fog  megtörténni ünnepélyesen a kegy-
templomban. Ezt megelőzőleg B előkészltóleg lelki 
meguju'ág lesz, csütörtökön, pénteken, Bzombaton, 
junlus 20, 21, 22-én este fél  8 órakor, közvetlen ve-
csernye után rendi vonatkozása szentbeszéd. Vasárnap 
reggeli misén közös aaentáldozás. Mindene rendi teat-
véreimet aaeretettel mngblvom s elvárom. Másokat IB 
szívesen látunk. P. FIDÉL rendi igazgató. 

— A Diminea ţa hosszú cikket közöl Teodor 
Anastaaiu gyergyószentmiklósl gimnáziumi tanár alá-
iráBával a caikmegyel liberális párt bomlásáról. Sierlnte 
a párt megyei szervezete nincs megelégedve O.etea 
prefectua  működésévé) a belyl adminisztráció kérdé-
s-ben a őt ellenzékiséggel vádo ják. Igy a helyi llbe-
rália párt három táborra szakadt volna: egyfelől  dr. 
Otetea prefec'us  és dr. D incu képviae'ő, másfelől 
Cristea közjegyző, tagozati elnök és bivel, mlg a har-
madik Carbu ügyvéd éa tábora A lap szerint Cerbu 
elégedetlen, mert a képviselőségből kibuktatták éB 
dr. Dancut jelölték helyette s Igy most a prefec'u-i 
székre pályázik, amely fiatalkora  óta aa Ideálja. Ugyan-
csak a hiradáa szerint Igen aok párttag a prefi  ctua 
eltávolítását követelte és kilépéssel fenyegetőzött,  ba 
a kérdést meg nem o'dják. Mi itt helyben nem tudunk 
még semmit a liberális párt helyi tagozatának belső 
válságáról s épp -n azért fenntartással  köaöjük a hírt 
is, figyelembe  véve, hogy a cikk irója más politikai 
párthoz tartozik és nem nagy szimpátiát tanúsít dr. 
0:etea prefektus  személye Iránt. 

— Hasasság K á-mann Rsglaa, K ii'mann Lázár 
helybeli nyersbőrker^skedő éB neje leánva és Binger 
StDdor gépészmérnök, a .Danubeco" R T. vas- éa 
fdmosztályának  igazgatója, folyó  hó 13 án házasságot 
kötöttek Bucureşti-ben. 

— Békásban megismét lődö t t a gylmesi 
„zendülés". Pár hónappal eaelőtt Békás község ta-
nácsa határozatot hozott az esedékes vágterületnek a 
Ukósság közötti feloBstáBára.  Kásőbb a felsőbb  ható-
Bágok a határozatot árverés utján való eladáara vál-
toztatták. Az árverésre egy 60 tagu csoport vonu't fel, 
amelyik követelte vagy a határozat megváltoztatását 
vagy a községi tanács lemondáaát s kónyszerlttf  a 
segédjegyzőt, hogy a lemondáal nyilatkozatokat gépelje. 
A tanác-0:0K a lemondást nem akarták aláírni B a 
helyzetet a közbelépő csendőrség tisztázta, amely 
feljelentést  tett: Tepelus Qngor, Handarlc Gneorghe, 
Palea Torna, Timár Oábor, Tepelua Crăciun és Cioncu 
Ghita gazdák ellen, hatóság elleni erőszak elmén. AB 
Ugy tárgyalását jullua 4-re tüaték kl. 

— Egy iparoaköl tó verael . Megemlékeatűnk 
még a versek megjelenése Idején Paál Andráarél, a 
városunkból elszármazott Iparosköltőről. N»m ia akar-
juk újból iBmertetnl, hiszen Paál András verseiről a 
napisajtó ia dlcaérőleg nyilatkozott. Csupán arra akar-
juk felhívni  a nagyközönség és különösen az iparoB-
'árstdalom figyelmét,  hogy a verses-kötetet a régi 
60 lejes ár helyett 30 lejért árusítják. írója nem akar 
hasznot, nem kereseti lehetőség saámára a verselés, 
mert a könyvekből befolyó  jövedelmet az iparos-
tanoncok nevelésére fordítja.  Támogatást kérünk tehát 
a nemes cél érdekében. — Paál Andrásnak különben 
közelebbről nj verskötete jelenik meg .Magunk nyelvén" 
cimmel, 40 lejes árban. 

— Z a v a r o k a tusnádfürdői  b i r tokosok 
szövetkezeténél . Tuiuádfürdőt  4 községből álló szö-
vetkezet uralja éa tartja fenn.  A szövetkezet vezetősége 
azonban ugy látszik nem számolt el rendesen a jöve-
delemmel, mert a tagok háborognak. A napokban a 
Bzövetkeaet egyik tagját képező Kozmás község tanácsa 
gyűlést tartott, amelyen olyan értelmű határozatot ho-
zott, amennyiben a szövetkezet záros határidőn belül 
nem fizeti  kl 17 évre visszamenő járandóságaikat, 
kilépnek a szövetkezetből. A forradalmi  határozatot a 
többi tulajdonosok megfelebbesték,  de az ügynek még 
fejleményei  várhatók. 

— Halálosáé. Korpoas Reaső ny. m. kir. állam-
rendőrségi kapitány 60 évea korában folyó  hé 8 án 
meghalt Budapesten. Elhunyt a gyergyótölgyeBl határ-
rendőrség vezetője volt az Impérium átvételéig B azóta 
Budapesten teljesített szolgálatot. Halálát nagy kiter-
jedésű rokonság gyászolja, kik közül ma is Erdélyben 
van a dltról Puskás család. 

— A Curentu l vezércikket kőzöl Nicolae ROBU 
tollából a Székelyföldről.  A cikk tanítóskodó névelemző 
gyakorlat, telve rosszakaratú ferdítésekkel,  amelyek 
jóréaze súlyos vád a belyl hatóságok ellen, kik nem 
elég erélyesek a románlzálásbeo, sőt elősegítik a ma 
gyarosodást. Többek között aat irja, hegy a még meg-
levő románok a székely megyékben kénytelenek ma-
gyar lakolákba Járni, mert Bem román iskolák, sem 
templomok, sem papok nincsenek. Szóval, hogy Cslk-
megyében magyarul tanítják a román gyermekeket. 
Ei állam képződik az államban, mert a batóaágok 
nem elég erélyeaek. Ej ROBU ur, a kutya 1B megveszne, 
ha mind bevenné azt a aok zagyvaságot, amit ön ÖBBze-
flrkált.  S még jobban csodálkozunk a cenzúrán, amely 
keresztül enged o'yan híradásokat, hogy még magyar 
pr fektusok  ls vannak. Nem nevetséges ? 

— Vasút i Baerenoaétlenaég. Folyó hó 12 én 
a déli órákban a Gyergyó-felé  ha'adó tehervonat a 
nyilt pályán Maroafő  és Vasláb köaött megállott, meri 
egyik kocsin valami javitanl való volt. Miután a hirte-
len balesetről Marosfő  állomás veaetŐBégét nem érte-
sltették, az állomás menetengedélyt adott egy Gyergyó 
felé  Igyekező üres mozdonynak. A mozdonyvezető a 
hirtelen kanyarulat miatt nem látta a veszteglő teher-
vonatot s hátu'ról beleszaladt, öt áruval megrakott 
kocBi pozdorjává zúzódott. A forgalmat  pár óráig át-
szállással bonyolították le. A nyomozás megindult anzak 
kiderítésére, hogy a balesetért kit terhel a felelőség. 

— Megverték a sorompóval já tszó osángót. 
Tankó AndráB néma, középloki gazda a leeresztett 
vasúti sorompónál átakart menni. A váltóőr figyelmez-
tetésére azonban vlsszaeresztette a felemelt  sorompót 
és megvárta, mlg a tolató vonat átszalad. A vonat 
elhaladása után az odajövő váltóőr ütlegelni kezdte 
Tankét, kl azt vlszorozta. Erre rárohant aa egész vasúti 
személyzet, főidre  teperte és kövekkel, botokkal Irtó-
zatosan el verte. Tankó bűnvádi feljelentést  tett táma-
dói ellen. 

FUT biztosan és örökrs 
Kiirtja a rovarokat 1 

— „Tiaztezaégea e m b e r nem tü r i a zajt*. 
A rendőrség ügy elmébe! MacDonald volt mlnlsater-
elnök a napokban a fenti  szavakkal nyitotta meg BZ 
angol zajelleneB liga kiállítását. Ajánljok a figyelmébe 
a helyi rendőrségnek ezeket a Borokat. Lassan telje-
sen kibírhatatlan, ami Itt történik. NemeB verseny 
Indult mog különösen az autóiparban az Idegek ellen. 
O'yan erősségű trombitákat, dudákat bőgetnek végig 
a városon reggeltől estig, amelyet tűrni tovább nem 
Bzabad. Minden nagy város kiküszöböli a lármát. Nem 
kell tűrni, hogy velünk mucaal játékot űzzenek ezek 
a több „regiszteres" auiótülkök, hogy szaggassák a 
dobhártyákat és tépjék a lestrapált Idegeket. Minden-
nek van határa. DJ eltekintve az uccal zajtól a kultur 
embernek van éppen elég kellemetlen és zajoa Bzokása 
otthon 1B. Például a rádió. Egyik másik nagy büszke-
séggel üvöltetl a készülékét az éjféli  órákban 1b. Nyi-
tott ablaknál. Közzenét ad. Három négyfajta  Ilyen 
közvetítés egy szomszédságban alkalmaB a tökéletes 
megfutamodáshoz.  A rádió a család szórakozása. TeB-
sék azt addig használni, amíg • család megkékül 
körülötte. DA engfdelmet  kérünk eBte nyolc órától aa 
nccát éa szomazédságot teaBék kikapcsolni a közvetí-
tésből. Eunyi figyelmet  egymással szemben rendőrségi 
beavatkozás nélkül ls lehet alkalmazni. Általiban  az 
emberi természet  minden  szórakozásiban  és egész 
iletberendezósében  figyelemmel  kell  legyen  arra, 
bogy kellemetlenséget  ne okozzon szomszédságinak, 
embertársának. 

— SoraJegyárusltó üzle tek Bárórája. A 
munkaügyi mlnlBzter 23528—1935. számú rendelete 
értelmében az államsorsjáték Borsjegyt-lt árusító üzle-
tek minden hónap 12,18. és 14 lk napjain este 11 óráig 
nyitva tarthatnak még abban az esetben ls, ha e napok 
valamelyike törvényes munkaszüneti nspra vagy va-
sárnapra esik. Ha az üzlet más cikkek árusításával 1B 
foglalkoalk,  azok eladása a törvényes zárórán tnl szi-
gora büntetés terhe mellett tilos. Az eaetlegea vasár-
nBpl munkáért a személyzet a hét egy másik munka-
napjával kárpótolandó. 

— Lopáa. ErősB Bila helybeli vendéglősnél Isme-
retlen tettesek a lakásba behatoltak a onnan több mint 
27000 eaer lejt elloptak. 

— Egyháaköaségi kösgyüleB. A helybeli rém. 
kath. egyháaközzég 1936 évi junlus hó 20 án, Urnap|án 
d. n. 3 órakor tartja évi rendea közgyűlését, a köz-
birtokosság székházában, a következő tárgysorozattal: 
1. As 1934 évi számadások; 2. az 1935 évi költség-
vetés; 3. a kepefelebbezésekben  határozat; 4. előter-
jesBtések, indítványok. Az elnökség tisztelettel meg-
hívja az egyházközség tagjait erre a közgyűlésre azzal, 
hngy amennyiben ez a gyűlés határozatképtelen lenne, 
akkor ugyanazon helyen junins 23-án, vasárnap délután 
3 érakor tartják meg a következő közgyűlést, mely a 
tagok számára való tekintet nélkül határozatképes lesz. 

— A haláaztaraaaág köréből . A központi 
halásztárBBBág vezetősége közli, hogy balvédelml szem-
pontból mindennemű halászás és rákászáé tlloB az Olt 
folyónak  a rákosl vasntl vashldtól lefelé  a Béta utján 
levő régi kőhldlg terjedő szakaszán. Kéretnek a haláaz-
társaság tagjai eaen rendelkeaéa saigorn betartására 
és éppen halvédelml aaempontokból eaen terűleteken 
haláBaatot űző minden egyén feljelentéBére. 

— A románia i klaebbaégi ujaágiróBzerve-
se t ké r t e felvételét  a nemzetközi újságíró szö-
vetségbe. A felvételnek  kezdetben akadálya volt, 
mert a belga, lengyel és román újságíró BaövetBég a 
felvételt  elleneste. — Szavazásra került a sor, amely 
általánoB többséggel felvette  tagjai sorába a romániai 
klaebbaégi újságírókat. 

— Cseh—nemet konfliktua  eaetén Románián 
kerezatül vonul fel  a azovjet haderő . A dél-
franciaországi  hadgyakorlatok befejeaésével  megbeszél-
ték, hogy milyen módozatok kínálkoznának Csehország 
megsegítésére egy esetleges német támadás esetén. 
Az a megállapodás alakult kl, hogy az oroaz haderő 
Románián keresztül vonulna fel  Csehország segítségére. 

— Mi van a nyugdi jakkal ? Tusnád község-
ből érkeznek panaszok hozzánk, bogy B község kilenc 
nyugdíjasa nem kapja rendesen a nyugdiját. Március 
bóra semmit Bem kaptak, aztán tovább rendesen kap-
ják. A nyugdíjasok már megunták a várakozást és per 
utján akarnak hozzájutni jogos követelésükhöz. — A 
pénzügyigaagató ur figyelmét  felhívjuk  ezúton ia annak 
megállapítására, hogy hol akadt el a tusnádi nyugdija-
sok március havi nyugdija. 

— Égéa. Folyé hó 8-án délelőtt Szépvizen 3 caür 
és két latálló leégett. A tűzhöz a helyi önkéntes tűz-
oltóság és a motoroa fecskendő  ls kivonult a igy annak 
terjedését sikerült megakadályozni. 

— Törvényesek! hírek. Székely litván csoma-
falvl  gazda egy eke miatt össaekülönbözött Fehér 
Márton gazdatáraával, akit behúzott az udvarra B ott 
jól megverve bezárta. F éhért a csendőrség Bsabaditotta 
kl s egyben eljárást indított támadója ellen, kit a bíró-
ság moat személyes szabadság megsértése elmén 3 
hónapra Ítélt. 

— Kurkó Aron Bzentdomokoal gazda fát  csúszta-
tott. A lecsúszó fa  agyonütötte Saly Antal 12 évea 
gyermeket. Gondatlanságból okozott emberölésért Kurké 
Áront egy búnapi fogházra  Ítélte a törvényszék. 

— Csedő Imre volt taploczai interlmár elnököt, 
mert a letiltott fizetését  felvette,  2 hónapra Ítélte a 
törvényszék. 

— AB Ipar tes tü le t majáliaa, mely e hé 10-én 
a céllövőtér-felé  eső erdős területen zajlott le, ugy 
Bnyagilag, mint erkölcsileg igen jól sikerült. A nagy 
meleg és a bőségesen fogyasztott  hÜBitő italok előse-
gítettek a hangulat tetőfokra  emelkedését s az esti 
órákban a legvidámabb társaságok Igyekeztek a város 
felé,  kl Bzekeren, kl gyalog, sőt még négylábúak is 
akadlak. A nap vidám nangulatát különben Bemmi nem 
zavarta meg. 

— Meghalt aa erdőn. Blága Djmokoa 28 éves 
dánfalvi  gazda az erdőn legelő jószágail akarta meg-
látogatnl. Útközben ösaaeesett és meghalt. Eleinte 
gyilkosságra gondoltak, de az orvosi vizsgálat szív-
szélhűdés! állapított meg. 

— Beleeaett a folyóba  a megfulladt.  Kele-
men I uráné tölgyesi lakós vizet meritett a községen 
átfolyó  patakban. Egyensúlyát elveaatve, beleeaett a 
megfulladt. 

- - Anyagot loptak a vasút tól . Albert István 
és Szakáli Dénes szenttamási munkások a szentmlhályl 
állomásról különböző anyagokat elloptak. EijáráB Indult 
ellenük. 

— Elgázolta a vona t Megint egy kis gyermek 
szerencsétlenségéről adhatunk hírt. Tankó Imre közép-
loki gazda 3 éveB Imre nevü fiát,  amint a vasúti töl-
tésen játszadozott, a robogó vonat darabokra tépte. 
Istenem, annyit prédikáljuk örökösen, hogy ne hagyjuk 
magukra, őrizet nélkül a gyermekeket. 

— 50 po tyautaa t büntetett meg e hó 11-én a 
helyi törvanysaék 50—500 lejig. A vasúti potyautasok-
nak nem egy Ilyen bokrétáját gyűjti össze a törvény-
szék, de ugy hisszük, Igen kevés hajtható be a bünte-
tésekből. 

— A ta rgu mures i kereskedelmi éa ipar-
k a m a r a köall az érdekeltekkel, bogy az 1935 évi 
junlus 5 Iki 127. számú Monitorul OficiBl-ban  megjelent 
a saerencaejátékokról szóló törvény végrehajtási uta-
sítása. A végrehajtási utaBltás, amely 42 Bzakasaból 
áll, lényegében fenntartja  a törvény Intézkedéseit, 
amennyiben csupán a sakk, röml (kövekkel), a dominó, 
bllliárd és mah-jong játék űahető szabadon, mlg a rulet 
és többi gép játékok, valamint a különbŐBŐ szerencse 
kártya-játékok csak a fürdőhelyekre,  illetve városokra 
adható külön miniszteri engedély alapján üzbeték a 
különböző politikai klubokban, kávéházakban, vendég-
lékben éa bármilyen máa nyilvános helyiségben. 
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— Megint bloskáatak Szenttamáson. A far-
sang régen elmúlt s a blcskásó rovat még mindig meg-
telik, pedig annyit kértük és Bztdtuk székelyeinket, 
hogy szokjanak le e véres ssensáclókról. Sienttamásoo 
Is nem egy eset történt mér. Biuttal Ousrán Béla 
helyiségében, tánc kösben szólalkozott össae Magyar 
István mésaáros, Albert Jakabbal. Magyar mér 3 hóna-
pot ült blcskásásért s ugy látszik, visszakívánkozott 
oda, mert a vita hevében Albertet karóval lelltötte s 
súlyosan megsebesítette Katona Jínoe és Bics Vilmos 
legényeket. Magyart a csendőrség azonnal őriaetbe 
vette. A nyomozás során aa Is kiderült, hogy a táncra 
aaabályaaerü engedély nem la volt, hanem aat a csen-
dőraég tudomásával rendezték. 

— Eladók: Zongora, rádió, porssivö és 
egyéb Ingóságok. Cim a kiadóban. 

— özv . Dr. Nórák Albertne háaaban Calk-
azeredaban, a vároa legforgalmasabb  helyén, folyó 
évi julius bó l-re egy üaletbelylség kiadó. 

FÉLIX (SyÓÓYFÜRPŐ 
(Oradea mellett). 

( R O M Á N I A PÖSTYÉNE 11D) 
49 C hőfokú,  naponta 19 millió liter viaet adó 
kénes, rádlnmoa hévvlz forráa.  Mindenféle  rsuaa-
tlkus bántalmak valamint női betegségek ellen 

páratlan gyógyhatású 

ÚJONNAN BERENDEZETT 
ISZAPFÜRDŐK, ISZAP-PAKOLÁSOK, MORFŰRDŐK 
és MESTERSEGES SZÉNSAVAS FÜRDŐK 

•K* állandó orvosi felügyelet  mellett I "Wt 
I. OSZT. TELJES PENSIO 
(aaátloda, fürdő  éa háromaaorl étkezés) 

Junius, Saeptember hónapokban 200 Lei naponta 
Juliua, Augusztus hónapokban 240 Ld neponta. 

II. oazt. penaio napi 100 Lel 
gyermekek penBÍoja napi 100 Lel. 

Egész éven át nyitva 1 
50% -os vasúti kedvezmény egóii éven át érvényei. 

Különféle  nórakoaáaok: 3—6 
Tenlsa Könyvtar SzabadfürdóI 

« # « * 
S 

É r t e s í t é s . 
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy B 

Beke-féle pékséget átvettem, 
amelyet a mai Igényeknek megfelelően  tovább vezetek. 

Mindennap friss  vajas sütemény. 
Külön késaitett fehér  házikenyér ós 
finom  barna roaakenyér kapható. 

H » 

» » * 

i , 
g B i l t a t S « U , O a t k a a s M i i . j j 
MftAA  ftrt  tfíjft  iÉÉfi  Ért ÉÉÉIÉIA aa > a aa n i i i i i â f 

Az noul (aterr) kenyérsütéseket kérném elózi nap a 
pékségbe bejelenteni. — Sitves pártfogást  kér 

F l a r l / S - ^ darab 135 cm. hoBBzu, 6 cm. széles, 
1 - i a . U U . i c m - vastag, 11 lapos továbbá 2 drb 

92 cm. hosszú, 6 cm. saéles, 6 m/m vastag, 9 lspoa 
a , t a t ó - f é d . o r ,  Gyönös Györgynél, Gheorgheni 
Str. R*g. Ferdinánd 139. 

A közönség figyelmébeIII 
Tisatelettel értesítem a n. é. közönsé-
get, hogy 1936 májua 1 én megnyílt 

Keresztes Kálmán uriszabósága 
Csíkszereda, I. O. Daoa-uooa 110. szám. 

A legújabb divat szerint, a legméreé-
keltebb árak mellett, kitűnő aaabáBU éa 
legelbő azaloc-munka kidolgozásáéi kó-
aaltem garancia mellett a legújabb 
divatú öltönyöket, sportruhákat, Fren-
cicoat, R glan továbbá smoklng-aaakett 
éa frakk  öltönyöket a legkiválóbb aza-
báaaal. Keresse fel  és meggyőződhet I 

C R O I T O R I E LA. PRIMUL RANG 
K e r e s z t e s K á l m á n . 

Férfi  és egyenruha stábisist tánitáiit vállalom. 
Háronfsle  különböző beoiztáeok. 8-26 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Administraţiei Generale. 

Nr. 6041-1935. 
Mercurea-Ciuc, la 12 Iunie 1935. 

Publicaţie. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că in ziua 

de 1 Iulie 1935 ora 5 d. m., se va (ine a doua licitaţie 
publică cu oferte  scrise şi sigilate in sala de şedinţă 
mică a Prefecturei  judeţului Ciuc pentru următoarele 
lucrări: 

I. Aprovizionarea pietrişului şi piatrei sparte pe 
şoseaua jud. Târgu-Mureş—Gheorgheni Km. 75+515— 
105+300, In valoare de Lei 141.400, cu termen de 
3 luni. 

II. Aprovizionarea pietrişului şi piatrei sparte pe 
şoseaua jud. Sâncrăieni—Tg.-Săcuesc Klm. 1 -8+900; 
Sâncrăieni—Sânmărlin Klm. 0+30U—4+525 şi Mer-
curea-Ciuc—Misentea—Sânmărtin 0+6 — 18+500, în 
valoare de Lei 149.475, cu termen de 3 luni. 

Licitaţia se va ţine în conf.  cu art. 88—110, 
inclusiv din L. C. P. reg. de funcţionare  al O. C. L. 
şi normele generale publicate în Monitorul Oficial 
No. 127 din 1931. 

Ţoale persoanele, cari vor lua parte in licitaţie, 
vor depune pe lângă ofertă  şi o garanţie de 5 la sută 
din valoarea devizului, iar ofertele  se vor face  numai 
în conformitate  cu caietele de sarcini, cari pot fi  văzute 
în fiecare  zi de lucru între orele de serviciu, la aceasta 
Prefectură  şi la Serviciul Jud. de Drumuri Ciuc. 

Garanţiile provizorii nu se vor primi, decât în 
recepisele Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni, sau 
ale Administraţiilor Financiare, 

p. Prefect, 
Dr. A. Oţe tea . 

Şeful  serviciului adm.: 
I. MOLNAR. 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Administraţiei Generale. 

Nr. 6155—1935. 
Mercurea-Ciuc, 12 Iunie 1935. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa celor inleresaţi, că în ziua 

de 1 Iulie 1935 ora 5 d m., se va ţine a doua lici-
taţie publică cu oferte  scrise şi sigilate, în sala de 
şedinţă a Prefecturii  jud. Ciuc, pentru lucrările de 
aprovizionarea pietrei sparte pe şoseaua jud. Gheor-
gheni—Bicaz Klm. 2+600-30, în valoare de Lei 
219 050, cu termen de 3 luni. 

Licitaţia se va {ine în conf.  cu art. 38--110, 
inclusiv din L. C. P., reg. de funcţionare  al O. C. L. 
şi normele generale publicate în Monitorul Oficial 
No. 127 din 1931. 

Ţoale persoanele, cari vor lua parte în licitaţie, 
vor depune pe lângă ofertă  şi o garanţie de 5 la sulă 
din valoarea devizului, iar ofertele  se vor face  nuinai 
în conformitate  cu caietele de sarcini, cari pot fi  vă-
zute în fiecare  zi de lucru, între orele de serviciu, la 
aceasta Prefectură  şi la Serviciul Jud. de Drutnuri Ciuc. 

Gar-nţiile provizorii nu se vor primi, decât în 
recepisele Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni, sau 
ale Administraţiilor Financiare. 

p. Prefect: 
Dr. A. Oţetea. 

Şeful  serviciului adm.: 
1. MOLNAR. 
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Szitás MALOMTOLAJDONOSOK figyelméhe! 
B e s i e t e m d® e l £ s a a f a e e s l 

S e g i a t s m i o 
l e f i a e i i 

I t a e l f t s a t â Q  JS®. 
az április hó 1-én életbelépett 
uj törvény elAirása szerint 
elkészültek és k aphatók 

Vákár könyvkereskedésében 
^ C s í k s z e r e d á b a n . | 

• 

ELADÓ 1 d b 4000 literes, 1 drb 6000 litere*, 2 drb 
7000 literes vlztartáoy. Cím a kiadóban. 5— 

• X X X X X * X 3 » 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » ( X » 

S MODELL KALAPOK £ 
tis naponként n j formák  oloaó 3 

ţg árban, n a . * s r t « l c l a . t b . * t â l c w 
* VENCZEL TANÁRN ÉNÁL S 
^ Ofcyanott  készülnék mlnden-

aemú női kalapok elsőrendű 

ST a n y a g h o z z á a d á s á v a l . K a l a p e k 

átalakítása a legrövidebb Idő alatt. 
Calkazereda, I. C. Bratlann (Olmná-

_ ainm)-nooa 111. aa., a Börháa közelében. 

ösaaeoankható sodronyos va . s â . g r ş r e l a d ó . 
Zsögöd, Vár-ucca 24. szám. 

R a k e t t h a r o s a s o k szakszerűen és olosnn 
Cim a kiadóhivatalban. 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonservator inml módaser 
s ie r in t , j u t á n y o s á n a d : 

S P R E N O Z G I Z I , Csíkszereda 
Str. Oap. Vuloviol (Harglta-uooa) ae. 

Szeplők, májfoltok 
és pattanások 

ellen kizárólag 
K á r p á t i - f é l e 

BENZOE-KRÉM, 
l l l l l l l l l l i l M l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l H I I I I I I I I I U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

P Ú D E R és SZAPPAN 
M I H I I I I I M 

garantált higanymentea 
éa kitűnően bevált ké-
szítményeket használjon. 

I C l z á , r ó i a g : o s a i i 
toeezerezHetó: 

(SRI(SER KÁROLYNÉ 
* » Parfumerle=lllateiertárában 

M. CIUC — CSÍKSZEREDA 

« épületes belsőségek, szántók és 
• kaszálók valamint üres beltelkek. 

Cim: Sprencz Hugó. Mercurna Ciuc 

M O S T JELENT M E G 
könyvnyomdánkban a kiváló, 

nemzetnevelő munka 

M. J. Exner dr.: FÉRFIAS ÉLET. 
Argóiból fordította: 

ALBERT VILMOS fögimn.  tanár. 
Ára 25 lej, ahhiz jön vidékre d b -ként 3 lej portó. 

Kapható Vakarnál és a fordítónál. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legflaomabb  kivitelig 

• • I f e a  l e i i i l l i f c t t  í s f t k k a l 
b e s a e r e i h e t ó k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztoalték mellett részletflietssrs  Is. 

so -

V 

I 
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Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb éa legtartc aabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
á r a k m e l l e t t e s z k ö z ö l a 

V á k á r ü z l e t , Csíkszereda. 

* 
* 

M « 

M * 
s s 
n 
n 
M « 

M 

S 

JC*******UI * * * * * * * * * 
A „ M U N K A " 

ÁLTALÁNOS UTBAIGÁZITÁSI INGAT-
LAN ÉS ÁRUFORGALMI IRODA 

1935 «V januir I én működését ujaól megkezdette 
P l u á l l a l i a számadások veaetését, ellenór-
L l V a l l a l J a leset, mérlegek, adóbevallások 

elkéasitesét a törvényes előírások sserint. 
Vidékiek minden megbiaásit aaonnal teljestti, 

ninden ügyben eljár. Jogi ügyekben ügyvé-
dünk áll a megbízók rendetkeaasére.  18 — 

Köavetitjük házak, v Ilik, telkek, mesögasdaság 
birtotok vételét, elalását vagy bárletét 

S a . Q a e k I s t v á » 8 M e i e a s e A<>@£ a e » 
Calea Btefan-cel-Hare  21. saam, földszint 
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Keresek megvételre összecsukható vaságyat. 
C r n a kiadóhivatalban. 

Adébónok, Agrár kisajátítási kötvények 
bármilyen mennyiségben kaphatók. 
Cim a Vákár könyvkereskedésben. 

cffcna  ** *' 




