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H a l á l a . 
Augtsttua hó 20-án, Szent litván napján röppen-

tette azét a gyászhírt főgimnáziumunk  tanári testüle-
ténsk szomorú jelentése, hopy egykori nagynevű veze-
tője, a székely ifjúságnak  ldeuiis lelkli nevelője: Kassai 
Lajos, ryug főglmn.  Igazgató. Ib. kanoaok, életének 
78 ik éveben, augusztus hó 19 én Gyergyóban az Ur-
ban csendesen elhunyt. 

A kiedny, de szikár, erős szervezetet, majdnem 
egy éve már, nagyobb fokban  támadta m»g a régi 
szívbaj, mely napról-napra su'yosbodott. A szívós test-
nél ls erősebb lélek hősi hangtalansá?gal tlirte a rend-
kívüli szenvedéseket; szombaton, 17-én, már a földi 
korlátok közül kiszabadulni készülő szellem a végtelen 
távlatokba nézett B beszélgetni látszó t az ő Urával, 
akinek szentelte egész munkás, példaadóan szép, ÖBSZ-
InnizatOB, bö'cseaégben ós IgazBégben gazdag életét. 
Hétfőn  reggel 6 órakor lehullt róla minden, ml földi 
vo;t s a tiszta lélek, bová mind g tekintett — a ma-
gasba röppent. Ismerőtök, barátok, tanítványok Bzlve 
megrezdült a lesújtó fájdalomban:  sBegényebbek lettünk, 
elvesztettünk egy emelkedett, nemes, férÜtB  lelket, 
elvesztettük fajunknak  egyik kiválóságát. 

É l e t e . 
1858 augnsstuB hó 27-éo született Gyergyószent-

miklóson. Hat osztály végzett a« ősi Bom yól főglm 
náeiumbm, kitűnő eredmérnyel. A teologiai és egye-
temi tanulmányik elvégzése után 1886 tói 1892-ig az 
odorhe ul rk. főgimnáziumban  tanárkodlk. Ekkor a 
somlyói főgimnáziumhoz  hely ezik át s Itt marad 1898 ig, 
mikor csüsomlyól (Szent P^er-egyházköziég) plébá-
nos lett. Htt év múlva, 1904 ben visszatér, .ad prlstl-
num amorem", — régi, Bzeretett tanári katedrájához. 
1911-ben, P.il Otbornak, az intéztt nagynevű, ma is 
élő igazgatójának nyugalomba vonulásával ő lesz B 
főgimi.  igazgatója. 1926-ig vezeti az intézetet, mikor 
ő is nţuţalomba megy Tanárai ümeples bucsut akar-
nak randizni a tiszteletére — kitér eó'e. Kinálják 
p'ebáiiával, nem mngy: visszavágyik szülőföldjére,  hol 
bálcsője rin ;ott, bová ezer édes emlék hivta. I t töl-
tő.ti a hátralévő 9 év*t, a régi plébánián, benső lelki-
s gbe anriilve, tanítva, nevelve, mint kitűnő segitség, 
tuí?ó lelkipásztori muikát végezve Többször be-be-
ráida't városuaVba, az intézetbe, egyszar meghívásra 
is — a akkor sikerült mtg'^poüak egy kis sziikkörü, 
raeţhit» üta -p léggel. Az 1922—23. tanévben végzett 
ifj  î i tlaéves ta'á'kozóján — m «ghivásukra — ő mondta 
a az'atmisét a főg  ma. kápoliáiában. Megható beszé 
d-jt in'.ézett hozzájuk: meggyőző gondolatokban szólt 
arról, amit az Intézet annyi éven át a lelkükbe vésni 
igyekezett: a gericcia, tevékeny, á'dozatké<z katolikus 
öciudatról s annak, kivált e válságos időkben való 
rendkívüli j "lentőségéről. Mise után Papp J tnos a fógimn. 
jHlfn'egl  igazgatója rötid, megkapó beszédben köszön-
tötte az alma mat°r-hes visszatérőket és óiz vezérüket, 
az ő elődjét, as akkori nyáron aranymlsés főpapot. 

A találkozók nevében Pál Domokos plébános és 
Dr. Ntgy András orvos szólottak a hálás megemléke-
zésnek közvetlen hangján. Az aranymlsés Igazgató meg-
h'tt, családi ünn plésóbe a fi  ttalabbak mellett oa öre-
gebb diáknemzedék is belekapcsolódott. Albert Vilmos 
tanár megxzólaltatta aat a régebbi multat, amely a 
sonlyót 0*1 fa'ak  között töltötte boldog, gondtalan 
diákkorát s ame'y sslntén hálás örömmel goidolt vissza 
mind'g arra a lelkes fiatal  tanárra, aki ott állt a talál 
kozók előtt a gazdag ősznek csöndes, szelíd derűjében. 

Megemlítette, ho y mögötte nem áll a találkozók 
tömege, de ha megjelentek volna mindazon tanítványai, 
akik vele osztoznak a hálában és örömben, szűknek 
bizonyult volna a fógimn.  fényes,  nagy épülete, mert 
Kassai Lajosban már as iskola padjai közt olyan ta-
nári egyéniséget Ismertek meg, akinek nem a katedra 
adott tekintélyt, hanem aki maga töltötte meg a kated 
rát tekintél yül, rné'y és gazdag tartalommal. A krisz-
tusi eszméry ő1 áthatott nevelő lelke lakozott benne 
mindvégig s azért tanitása nemcsak világított, hanem 
melegített, mély maradandó ryomokat hagyott; alko 
tolt ciördben, zajtalan valami o yant, ami aere prennlua 
— ércnél maradandóbb. 

Valami, ma már ritka ldeáliamussal, kedvvel me-
rült el a tanítás, nevelés Idegesítő nehéz munkájában. 
Lnlkes tevékenységében az a goadolat vezette, melyet 
csengő versekben örökített meg az Intézet uj épületé-
nek felavatására  Irt szép ódájában; Igy szól egyebek 
közt az ifjúsághoz: 

Ripü^jotek mindig magaBba vágyva, 
LMkea csapat, tl Bzókely saeflakl 
A törpe lelkek járnak porba csúszva; 
Aa élei oélja: ssépért küzdeni csak. 

Magasztosult lélekkel küzdve járni 
A pálya érd mszerző utj .it: 
Csak ez, csak ez a lelki uagyság titka, 
Maly mennybe visz, da Itt ia boldogít." 

Pazar készei osztogatta szellemének kincseit. — 
Sohasem unta a tanítást. Anci ritka a tanügyi világban : 
szívesen helyettesített, mert ez csak mind eggyel lobb 
alkalom volt neki arra, hogy áldozhasMB-leike nemes 
szenvedélyének: tanítani, nevelni, igazán műveltté, 
finom  lelkűvé tenni a rábízott ifjúságot.  I y in ideáiiz-
mus tiszteletet parancsolt s nem láttuk veie szemben 
a cinizmus gúnyos fiitorát.  Tanítása mélyen hatékony 
volt: mert világos ertelemíől sugárzott s vonzó példa, 
önzetlen nemes egyéniség erősítette meg. 

Volt egyéniségében valami őerómai szabású: a 
római jellem gravitasa áradt el rajta. Akik ismertük, 
ugy tetszett, bogy ott láttuk magunk eiőit a horatiusi 
— ius.utn el tenacem proposiki virum, qu-m non civi-
um ardor prava íubentium, non vo'tu inuiantiB tyranni, 
mente quaiít solida — a kemény fdifi  leiket, kiben 
jellemerúvel párosult az igazságBzeretet, akit nem ren-
ditett meg sem a gocoszság, sem az önkény arca. ÉL 
a mena solida, ez elvi szilárdság, ez a szikla-jellemző, 
melyhez tártu t a finom  esztéta lelkület, a szépség 
rajongó szeretete, aa élet értelmét es magaBabb ren-
deltetései tisztán látó eime, a vili/g tarkaságán elnéző 
szelíd bölcsnek sugárzó derűje — íme néhány a kiváló 
paptanár egyéniségének jellegzetes toaásalból, amelye-
kel különös fénybe  vont az evangelium természetfölötti 
szépségeiből táplálkozó mély lelkisége. 

T e m e t é s e 
Augusztus hó 21 én dó'.eó.l 10 órakor volt. 
Az ŐSZÍOB napBugár szolid verófénnyel  aranyozta 

be a plébánia pázsitos udvarit Bauagyazamu gyászoló 
gyülekezetet, amelynek arcuiaUn látszott, hogy nem a 
azokáa hozta ide, hanem az ó.ziüte tisztelet, hála es 
szoretet érzelmei. Szabó Gjtrgy apát vógaate a besztn-
talést a gyir^yói ós csiki p.peag nagy segítségével, 
A Bzertariáa alatt megkapó j -ieua; ragadta meg figyel-
münket. A halottas aioja lu jl'otli nagy terembe — 
az elhunyt ebed őjébe sietett be egy fi  >ui anya, hogy 
megszoptassa éhes, zajongó kicsijet. Valóban megra-
gadó ellentét: egyfelől  a jól m -gharcolt pálya után az 
örökkévalóság felé  távozó, másfelől  a földi  útra lndu'ó 
élet; mindkettő összeolvadva gyenyörü egyaégben — 
aa élet diada ájan, hirdetve, hogy az utolsó szó nem 
a halálé, hanem aa élete. 

A gyáBzmldén zsúfolásig  megtelt a nagytemplom 
közönseggel, mely mély megindulással hallgatta Fele jer 
Miklós plébános gyászbeszedst. A temető felé  haladó 
uton, as örmenytemplom eiőtt, Vakar József  plébános 
állította meg a koporsót B néhány szívből jövő, mély 
rezdülésű szóban bucsut mondott az elhunyt kiváló em-
beri és tanári egyéniségéhez mert klasBzlkus vonaiu 
beszédet, mely mélyen megragadja a gyászoló közön-
séget. A ferences  növérjk leánygimnázistái nevében, 
kiknek hittanára éa kongr. ól prszeae volt — Miklóssy 
Gabi Bzlvreható szépséggál éa melegséggel fejezte  kl 
a gyermeki lelkek el nem muló báláját éB Bzeratetét. 
Aztán kezdett hullani a koporsóra az eltávozók kegye-
letes göröngye: terra tibi levls slt — legyen könnyű 
neked a fold,  csendesen pihenjenek hamvaid. 

H ilál, gyászbeszéd, temetés, gyászének — minden 
végső búcsúról, szomoiu-tágról, veszteségről beszélt. 
Meghatva, imádkozva állmuk e gyászban, e temetésen. 
Ét mégis, tul gyászoa éa veszteségen, a messze tá-
volba látó lélek id-gein különöB öröm rezdült végig: 
öröm, hogy itt a nyitott sírnál láthatta a törékeny em-
beri testben, a hitvány any .got legyűrő szellem, a 
felsőbbrendű  lélek diadalát. Mert a slroa beszálló néma 
koporsó hangosan beazélt: aki egész életében az égie-
ket kereBte, annak az E j jósága, kegyelme, áldása e 
az egrültérzó emberazivek azeretete borul alrja fölé... 

Kassal L íjos tanított és nevelt a katedrán, taní-
tott a szószéken, tanított halálaval éa tanított a teme-
tésén : aa volt Itt is, ami egéaa életében: a székely 
ifjúságnak,  egéaz népinek, fajának  nagy nevelője. 

A. V. 

Háló, ebédlő ós iroda berendezések 
alegegyaierübbtöl a 
legfinomabb  kivitelig 

• o l r u u i i i l l i u i t i i i k k i l 
b e a z e r e i h e t ö k : 

Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelt  biztosíték sullett részletfizetésre  Is. 
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Megfenyegették Szabó Bénit... 
Szabó Béni egysz?rü kisiparos. SzücameBter. Több 

cikluson keresztül tagja a román parlamentnek. Jelen-
leg IB egyedül képviseli a törvényhozás házában a kis-
iparosságot. 

Szabó Béni Brassóban él. Azon a helyen, ahol a 
romin—msgyar—német szó évszázadok óta békéaen 
megfér  egymVi msllett. Esnek megfelelően  egéaz élete, 
a munkának, a kölcsönös megbecsülésnek, egymás 
tiszteletének a legtökéletesebb megnyilatkozása. Neve-
lését, magas Intelligenciáját, kulturáját a bárom nemze-
tiségnek együttéló világa képezte átfogó  gondolkoaáara 
olyan fogékonnyá.  Egyike azon rendkívüli értékeinknek, 
aki mindenkor elfogulatlan  munkása a közös jónak, aki 
megtestesülése a törvónyilsateletnek, a hazaszeretetnek, 
hűségnek, aki minden lépésével épít és sohasem rom-
bol, de amerre eljár mindenütt a Jótékony munkának 
áldáBa fakad  nyomában. 

Annyira közludomáau ennek az embernek a kü-
lönböző kulturákat egyeztető, szeretetet és megértést 
hirdető, áttekintő, minden kérdésünket egészséges 
gyakorlatiassággal megfogó  szelleme, hogy bosszú esz-
tendők óta Brassó román éa szász polgárai szinte egy-
forma  lelkesedéssel ÓB tisztelettel juttatják el a parla-
menttől kezdve minden bizalmi helyre. 

Szabó Béni erre B bizalomra rászolgált. Román 
és Bzáz testvérei, akik még elfogulatlanul  tudnak gon-
dolkozni, igazolják az ő nagyszerű tevékenységét, a 
polgári társsdalomnak igazán haBznoa, egész lelkivilá-
gával, agilitásával a fennálló  rendet szolgáló törekvését. 

Milyen elszomorító, amikor arról kell irni, hogy 
est az értékes gondolkozású embert sem kerülik el, a 
szélsőséges Irányok, BZ elvadult nemzeti féktelenkedé-
s e i Megdöbbentő arról hallani, hogy Szabó Bénit la 
fekete  listára tette a nemzetiségek elleni lsgatásnak 
büntetlenül burjánzó inges divatja. Kegyetlen játéka a 
sorBnak éppen azt megérzi, hogy őt, aki szive legmé-
lyebb, legtitkosabb rejtekében ia a megértés és kibé-
külés gondolatát ápolja, most névtelen figyelmestetéssel 
emlékeztessék a politikai bosszú nemzeti színű golyójára. 

M irt Siabó Bénivel ea történt. A bánsági körútja 
után a mult héten, .hazafias"  figyelmeztetést  kapott, 
hogy amennyiben be nem szünteti működését, akkor a 
Duca miniszterelnök sorsára juttatják. E'teszik láb alól, 
lelövik, ha tovább folytatja  népével Bzemben vállalt 
kötelező munkáját. 

Tessék lehat gyönyörködni az eredményben. Le-
het barna, Bárga, vagy fakete  ingbe öltöztetni tovább 
a nemzedéke'; et. Gyűlöletre és felelőtlen  orvgyllkos-
Bágra kikészíteni a generációk lelkületét. Izgatni közöt-
tük ahelyett, bogy komoly muatára, egymást támogató, 
értékeinket kölcsönösen megbecsülő, emberiességre ne-
velő gerincet adnánk a jövőnek. 

A mai világpuszlitó elszabadulásban, CnrentuloB 
mérgezésben éa a józanságnak általános elbornlása 
között nem lehet Bemerre meglepő a hasonló fenyege-
tőzés A gyűlöletnek olyan tervszerű kitenyésztése van 
folyamatban,  amely kösöttünk semmi meglepetéBt nem 
szolgálhat terítékre. 

Az eseményeket feltartani  emberi erővel nem le-
hat. Ami ránkméretett, azt viseli mindenki. Akár golyó, 
akár más fajta  gyilok. Da ennek az országnak egy 
pillanatig Bem érdeke, bogy abban tovább szőjje bűnös 
gyűlölködését a lelkiismeretlen álhazafiság.  Éppen ezért 
a jóérzésű többségi gondolkozásnak agyon kell vágnia 
közéletünknek est a rákfenéjét.  Ha nem maga fog  rá-
fizetni  hí ri, hogy engedte elhatalmasodni est a legsö-
tétebb, legaljasabb bünt, amely ravatalra tette Dúcát 
1B ennek aa országnak egyik legbecaületeaebb polgárát. 

Anyák a sínekre... 
A világban nagy baj van. Az egéaz levegő telítve 

vAn háborús készüléssel. Ugy érzi mindenki, hogy el-
kerülhetetlen az,uj méBzáriás. A nemzetek ÓBZ nélkül 
fegyverkeznek.  EH csoda, bogy az anyák még nyugod-
tan merik erre megzavarodott világra hozni gyerme-
keiket. 

Angol lapokból olvasható, hogy B háboruB han-
gulattól .<zzó" olasz közvélemény aem éppen olyan 
elragadtatott BZ abessilniai hő^ihalál gocdolatától, mlnt-
ahogy azt a hírek Bzerint a fascista  rendszer kiképezte 
volna. A fasc:o  acyál sincsenek éppen olyan mérték-
ben megbarátkozva, azzal, hogy gyermekeiket díjmen-
tesen ÓB a sirásó költaégelnek megkiméléselvel temet-
hetik gránáttölcsérekbe ott Afrikában. 

A nagy angol lapok arról Írnak, hogy a kelet-
afrikai  frontra  indu'ó olasz katonák kásűl sokan szök-
nek el. A katonaság között növekedik a háborúellenes 
hangulat. D ilolaszországban pedig Bzázával feküdtek 
a katonavonatok elé a Biró anyák, akiket erővel kellett 
eltávolítani onnan. 
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Végre meg kell moadulnl aa 
anyuknak. Nem saabad aat tovább tétlenül néanl, hogy 
gyermekeiket caak ngy vagonszámra Indítsák Keletafri-
kába| Hopy Ilyen felelőtlenül  bánjanak asaal aa élettel, 
amelyről cuk aa anyai silv tudja milyen értékes. As 
anyáknak kell síkra saállnl, hofy  holnap, esetleg mind-
annyiunkat el ne Indítsanak a gyűlölködések sötét 
Afrikáiba. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb és legtartósabb 
kivitelben a legjntányoaabb 
á r a k m e l l e t t eaaköaöl a 

Vákár üzlet , Csíkszereda. 
f i i t a t r a d M M . 

A kövezés munkálatai a napokban elérnek a megye-
háza előtti térhez. Ez a körülmény aktuálisé teszi e tér 
rendezését, mégpedig általánOB térképezés szempontjából és 
nemcsak egy részletében, ahogy azt a görög keleti templom 
előtt bekerített megoldatlan probléma kívánja. 

Egységes térhatást nem lehet a tér alapjából kihasí-
tott és bekerített parknyulványokkal elérni. Tehát elsősorban 
a kerítéseket kell lebontani és ezáltal a köztér jelleget meg-
adni, melyet a környező középületek, mint határfalak,  zár-
nak le. 

Hogy a középületek monumentalitását növeljük, leg-
alább részben ki kell szabadítani őket a zárt frontu  beépí-
tésből. Ez megoldható uj uccák megnyitásával, ami által a 
középületek azaladonállók lesznek, mégpedig: 

a vármegyeháza és Dr. Gáli telke között, 
a törvényszék és Erősa Béla telke között, 
az nj temlom jobb oldalán, miután a jelenlegi parohia 

ugy ia Iebontódik. 
A templomnak az nttal szemben való kedvezőtlen 

helyzetén ugy lehet segíteni, ha az ut nivóját a megfelelő 
szakaszon legalább félméterrel  sülyesztenék, a járdát pedig 
áthelyeznék a vármegyeháza frontja  elé, illetve a templom-
lépcsője elé. A még iennállö nivo külömbaégeket az ut éa 
járda közé tervezett parkbetétek vennék fel  terraszos át-
menettel. 

Ezzel a megoldással a lehető legjobb térhatást nyer-
jük, ami ha megvalósul, a város fejlesztésének  ujabb bizo-
nyítéka lenne. Az uj mellékuccák megnyitásával, illetve köz-
épületeink oldalhomlokzatának felszabadításával  hatásban egy 
egészen uj városképet nyernénk, amely a vároB megnagyob-
bodásának illúzióját keltené. 

Schmidt József,  oki. építészmérnök. 

A csiki kisiparosság panaszai 
Nistor munkaügyi miniszter előtt. 

Augusztus 10 én, mult szombaton Nistor 
munkallgyi miniszter, Cone.'cu államtitkár és 
Enescu munkaügyi vezérfelügyelö  kíséretében 
meglátogatta városunk ipari intézményeit. 

A munkaügyi miniszter felkereste  a hely-
beli ipartestületet, valamint az ott elhelyezett 
csiki Munkakamara intézményét. A minisztert 
a csiki kisiparosság nevében B ró József  ipar-
testületi elnök fogadta.  Bemutatta az ipartes-
tület Bociális, kulturális szervezetét, aggmen-
házát, könyvtárát. Majd ezek megtekintése 
után részletesen ismertette a Miniszterrel a 
vármegye kisiparosságának sérelmeit. 

Első sorban terjedelmes részletességgel 
bizonyította, hogy a mai nehéz anyagi körül-
mények között vergődő kisiparos nem birja 
el azokat a nagy terheket, amelyeket a köte-
lező betegBegélybiEtostással rárónak. Kérte 
a minisztert, hogy törvényhozási uton kapcsol-
ják ki a kisiparost ebből a kényszerbiztoai-
tásból. 

Súlyos sérelem, hogy a vármegyét meg-
fosztották  a Betegsegélyző központjától s azt 
városunkból Marosvásárhelyre helyezték át. 
Biró József  elnök kérte, hogy ezt a központot 
helyezzék ide vissza. A miniszter ígéretet tett, 
hogy ezt a kérést már az ősz folyamán  telje-
síteni fogja. 

A munkaügyi miniszter előtt feltárta  az 
ipartestület elnöke az adóztatás nehézségeit. 
A csiki iparosság megérti az adófizetési  köte-
lezettségét. Kéri, hogy teherbírása szerint, 
méltányosak legyenek az adómegállapitások. 

A kontáripar a képesitéchez kötött iparos 
legnagyobb sérelme. Ei ellen már alig lehet 
védekezni. UÍIBŐ Borban a közönség az, amely 
igénybe veszi éa támogatja a haszontalan kon-
táriparost, amely öt is becsapja rossz, hozzá 
nem értő munkájával éB az államot íb meg-
károsítja. Drákói szigorral kell végre lesújtani 
erre a veszedelmes bajra. Olyan törvény kell, 
amely kOaönséget és kontármunkáat egyaránt 
büntet. 

A miniszter kijelentette, hogy ai ősii 
parlament munkájának ela6 programmját bé 

pezi éppen a kontáriparnak szigorú megreud-
szabályozása. 

Biró elnök panaszt tett, hogy az utóbbi 
évben éppen itt a vármegye központjában 
nem volt tanonciskola. 

U:asitutta az ipartestületet, hogy azonnal 
tegyen előterjesztést. Az államtitkárnak pedig 
rendelkezett, hogy a helybeli tanonciskola meg-
nyitásáról okvetlenül gondoakodáa történjen, 
ígéretet tett arra is a Miniszter, hogy tanonc-
otthont léteait városunkban. 

Biró József  elnök részletes információi 
nyomán a Miniszter a csiki kisiparosság hely-
zetéről alapos képet kapott és legjobb benyo-
másokkal távozott a helybsli iparosság intéz-
ményéből, amelynek munkájáról elismeréssel 
nyilatkozott. 

flöi szabászati tanfolyam 
kezdődik a hó 28 án, esetleg szep-
tember hó 1-én, kiváló saabástuő 
vezetésével, kl a legkönnyebb módszer-
rel tanít a legújabb franoia  éa angol 
szabáBmodelek szerint. Aionkivül 
Pijama-nadrág, nadrágok és nad-
ragsaoknyak különböiő szabáa-mo-
deljel Bzerint. — É'deklődnl és jelent-
kezni a V á k á r üaletben lehet. 

Vidékieknek t a n d i j kedvezmény. 

A TOpentmitlósi Ipartestület 50 éves jubileuma 
1 0 8 5 - 1 9 3 6 . 

A .Csiki  Lapok"  teáméra irta: OÖBÉ. 
Öreg, kopott könyvek sárgu't lapjait forgatom. 

Fakult, fáradt  betűk, melyek egyszerű r -ndasBégükben 
ia egy rég mult Bzép vilsgot tükröznek. 

A jubilánB Ipartestület legelső jegyzőkönyvei. 
Nem minden meghatódé? néltll' lapozom, hisz gyermek-
korunk egy boldog darabkáját látom, melyben a viasza-
emlékezések kedves szinelt Nagyepaink nevel tarkúják. 

Ma már caak 3—4 en élnek közülök. AZ élet-
tsrhótől meggörnyedve, észbeboru t fejjel  állanak az 
alatt a zászló a'att, melyet ők bootottak, hogy ugyan-
akkor BZ elhaltak, onnan túlról küldj ik imádságos 
áldásukat ezép munkáju'.ra. 

1885 -1835. 
A gy rjyószentmiklósi Ipartestület az 18ă4. évi 

XVII. t.-cizk alapján 1885 ben alalu't Ipartestületté, 
mely nak 120-130 rendes tagja és 4363 forint  24 kraj-
cár vagyona volt. 

Legelső elnöke R>th Mihály, aki öntudatos, M-
tartó szorgalommal kezdte az uitörő munkát, melyet 
az u ána következő vezetőségek—ugyancsak elődeik 
szellemében — abszolút becsületességgel vezettek, ne-
velve a már társadalmilag Is elismert, józan és lntelll-
geoB iparosságát. 

Az 1914 évben kezdődő vészes Idők s az evvel 
kspcíolatOB — az emberiségre zuhant — nyomorúság 
és szenvedések, az IparteBi Illet életében la sok válto-
zást és megpróbáltatást Idéztek elő Azonban az akkori 
elnök, a még most is elő László István, ez a ritka 
becsülete;ségü, komoly és széles látkörü ember, blzlos 
kézzel vezeti ki minden bajból. 

A mai fjlazázados  jubileum, S'.engel K.roly, je-
lenlegi elnök nevéhez fűződik,  aki eok tapintattal, 
megértéssel, világnézetének a mindenben ÓB minden-
kori leghelyesebb alkalmazásával a reá bizolt egy esü-
letet, a legelsők közé emelte. 

Aa ünnepaég kezdete. 
Rsggel 8 óra. Ai Ipartestület nagykertjéhen, a 

rendezőt sokasága áll, várva aa érkezőket. Üuntpi 
hangú' st, amit c^ak a fejüok  felett  vészesen nyújtóz-
kodj f  lbők zavarnak. I;t Is, ott ÍB ballom: „Isteni 
Ht csak egy kjcalt szeretsz"... .Oi mSţctai mt ne 
lenne eső".. É> ezik a lélekből jött fohászkodások 
csakugym meghallgatásra találtak. Alig falóra  o u'va, 
tisztán ragyogó kék ég motolyog le reánk. 

Ist*n simogató kezét érezzük. 
Esőiek sz Oiorheiu és Cristuri, utánuk a Msr-

curea-C uci Ipartestület szép zászlójuk alatt felsora-
kozva jönnek. Nemsokáia már a Brasov, Tg.-MureB, 
Reghin, Diirau ós a lazareaí Ip trtestületek kiküldöttel 
ls ott vannak. 

Ott Iá juV Gyárfás  E emér szenátor, Szabó Béni 
országgyűlési képviselőket. Bustya Biia Iparkamarai 
elnököt. Tompa Jissef  neves szobrász müvéxzt Targu-
MureBről. A hatóságok részéről. Dr. O.etea Va'ér pre-
fektus  megbízásából Gibor György főszolgab'rót,  Dr. 
Camp'an Msx. primar, orszgy. képviselőt. Kassai Imre 
IparhatŐBági biztoit és a város szint-javát. 

Az ünneplő közönség, mint «gy hatalmas tábor 
Bürü zászlók alatt, a „Székely Fúvószenekar", kar-
nagyuk Molnár Jjnos vezetésével, a római kathollkus 
templomba vonult, ahol hálaadó Itten tiszteletet tartot-
tak. A szentbeszédet Vákár József  örm. plebánoa vé-
gezte, aki lendületes azép beszédével fogva  tartva 
közelebb vezetett Iitenhez. Mise alatt az ipartestület 
Dalköre énekelt, Bálint Akoi karnagyuk vezényletével. 

Disaköagyüles. 
TsmplomozáB ntán az Ipartestület kertbelyiségé-

ben felállított  díszsátorban, tizenegy pontból álló mUsor 
következett. Stengel Károlyné, mint zászlóanya szép, 
keresetlen szavakkal adja át ez uj zászlót hivatásának. 
Habá' külön-külön nem is soroljuk fel  a műsor szá-
mait, de még Bem mellőzhetjük megemlíteni. Szabó 
Béni* képviselőnek a veteránokhoz szóló üdvöz'ő beszé-
dét, amely könnyeket csalt a szemekbe. 

Kiasav Imre, mVyértelmű, sok Bzíp gondohttal 
teljes előadása nagy hatást váltolt, mig Strasjzer 
József  a jubilá'ó Ipwtestület flítal  jegyzője .vissza-
pillantás az elmúlt ötven esztendőre" cimü beszédévé, 
határozottan meglepő volt. A közönség hosszantartó 
tapssal ünnepelte. 

Még a kis Bíllnth Csabát, ezt az ötéves kis Bzé 
kelyt kell megemlítsük, aki ezen alkalonra irt 
„Zászlószentelésre" cimü alkalmi versét oly talpra-
esetten és hévvel szavalta, bog; valósággal lázba hozta 
hallgatóságát. 

A díszközgyűlés után közös ebéd követk?ZKtt, 
amilyen több mint kétszázan vettek részt. Ebéd köz-
ben ugy a hatóságok mlct az eiy'iázak valamint az 
Ipir'estUletek kilü'díttel részéről Is több felköszönő 
hangzott el, melyben különösen Iparos testvéreink 
sírták bele panasza kat, hangoztatva, bogy fürgős  se-
gítségre van szükségük, különben belepusztulnak. 

Eate. 
Valóságom látványosság volt az Ipartestület szép 

kertje, a lámpionos világításban. 
Az esti műsort, az Ipartestület Kulturosztálya 

rendez'Bébsn l&t'uk. Megnyitó beséd-'t Dr. Cslby Andor 
« kulturosztály lelkes s fáradhatatlan  elnöke moid itta. 
Éiekelt az Ipartestület Dilköre. Üinepl beszédet Szabó 
Btai képviselő tartott. 

Ezután következtek: színdarab, tárc, ének és a 
mÜBor után — mint rendesen — a r aggéiig tirtó tánc. 

Most p.dig legyen szabad, hogv ennek a magasz-
tos <n szép, Bok tanulsággal teli ünnepiégnek, a lelke-
ken kemztül való meglátásaként, megkérdezhessük 
embertársainktól: tudják-e, érzik-e mit jelent egymást 
b cslílnl és megérteni? 

Azok ez érmések, melyek edsndó alkalmikkor a 
lelkünk búrjain kérésziül a azem°inkben cslllo&nnk, 
miért ne élhetnének bennünk — főkép  — hétköznapi 
nyoiro uáiiúi-k közepette is, amikor ugyaccsak szlík-
s günk vo'na az egymáB Iránti szeretetre éB meg-
értésre. 

A záezlÓBzesek beveréséneb ezi'p aklu-ánál jel-
mondatként — többek között — Ilyeneket hallottam 

„Mindenható  nagv Ur!  Mindnyájunk  Istene! 
Alid  meg éi őrizd  e zászlót, 
hogy soha semmi rossz és szenny ne érhesse, 
Tnrtsál  tőle  latol mirdea  rossz flilán  kot, 
hogy tudja  hirdetni  a békét, 
hiszen olyan régen várjuk'. 

Beiratkozás a róm. kat. lYígiinuáziumba. 
Geirási kérések, az összes osztályokba ^1.—YI11. 

valamint bárminemű vizsgára szóló kérések benyújtandók az 
igazgatói irodában 1935 augusztus hó BU ig. Kérésminta a/. 
igazgatói irodában kapható, ki kell tölteni és bélyeggel 1 
lej ellátni. Az összes javító vizsgák ideje — tehát a IV. 
osztályé is — 1935 szeptember 2— 5. 

Az V. osztályba szóló felvételi  vizsga (examen de 
admitere) szeptember T-én reggel 8 órakor kezdődik. Az I. 
oszt. felvételi  vizsgája szeptember hó 2-án lesz, kezdete 
reggel 8 órakor. A kéréshez melléklendők, 1. Elemi iskolai 
bizonyítván, láttamozva a revizortól, 2. Születési anyakönyvi 
kivonat, 3. Keresztlevél, 4. Ujraoltási bizonyítvány, 5. Áll ain-
polgársági bizonyítvány. Akiknek neve idegen hangzású, 
hozzanak egy bizonyítványt az elöljáróságtól, mely igazolj», 
hogy magyar anyanyelvűek. Az 1. oszt. felvételi  tárgya ro-
mán, magyar, számtan, szóbeli és írásbeli a IV. elemi oszt. 
anyagából. Szükséges, hogy a jelentkezők tudják a román, 
magyar diktandóirást és olvasást, valamint a számtanból az 
egyszeregyet és a négy alapműveletet. Aki szeptember hó 
2-ika reggel 8 óráig nem jelentkezik az 1. oszt. felvételi 
vizsgára, az az idén a beiratkozásról lekésett. 

Az internátusban lehet jelentkezni szeptember 14-ig, 
ugyanakkor van ide a bevonulás is. 

A beirási-dij 1.—IV. osztályba 040 lei. V.—VIII. 
osztályba — mivel 50 lei kézimunkadij ezekben nincs — 
590 lei. AZ 1. osztályban a tandij 1000 lei. ugyanannyi a 
fenntartói  díj. A II.—VIII. osztályokban a tandij 1000 lei, 
a fenntartási  dij 2490 lei. A tan- és fenntartói  dijakból az 
intézet bizonyos hányadot elenged azon szegénysorBU, jú 
viseletű és jó szorgalmú tanulóknak, akik ezért az osztály-
értesitővel és szegénységi bizonyítvánnyal felszerelt  kérés-
ben szeptember hó BO-ig az igazgatóság utján folyamodnak. 
A kérés beadási ideje 1935. szeptember hó BO-ig. Később 
jött kéréseket nem veszünk tigyelembe. 

Ai igazgatóság a szülők tudomására hozza, hogy a 
jövő tanévben kötelező lesz az egyenruha viselése. A torna-
órán szigoman kötelező a gumitalpas tornacipő használata. 
Akinek még nincsen, a bevonulás napjáig szerezze be. 

Szeptember hó 15-én ünnepélyes Veni-Sancte, a tanév 
megnyitása, 115-án a rendes előadások megkezdése. Aki bő-
vebb tájékoztatást akar, forduljon  a főgimn.  és szeminárium 
igazgatóságához akár szóban, akár írásban. Mindketten kész-
séggel állnak rendelkezésre. 

Hites könyvelő (oontabil autorizat) el-
vállalja nagyobb oégek mérleg készí-
tését és esetleg könyvelését és leve-
lezésés, romfrn,  német, magyar nyel-
ven. Oim a kiadóban. 
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• hetedik éve fennálló  oradeai (nagyváradi) 

orthodox kóser zsidó fiuinternátus 
Igazgatósig* közli, hogy az 1935—36 tanévre a beiratkoztok megkezdődtek. — Az taáemátOB 
az Idén egy znhany- és játékszobával kibővítve áll a növendékek rendelkezésire. 
Az Intarnátasl növendékek bármelyik oradeai llseamba, gimnáziumba, vagy kereskedelmi 
Iskolába beiratkozhatnak. 
Tekintettel arra, bogy az Idavonatkozó miniszteri rendelet értelmében caak 36 nCvendák 
veheti fel,  ajánlatos a jelentkezéseket minél sürgősebben eszközölni. 

4—B Komoly érdeklődőknek prospektust ktild az intézet Igazgatóaága: 

S z i l á g y i Adolf  t a n á r , Oradea-Mare , S t rada De lavrancea No. 17. 

A sertéspestis ellenes oltásokról. 
Jelenleg városunkban ia környékén iz különféle  aertés-

I^tegségek uralkodnak és okoznak károkat. A legjobban el-
:erjedt ilyen betegség a sertéspestis, mely a legtöbb pusz-
tulást ia okozza. 

Ezen betegség nagy elterjedés* onnan van, hogy vára-
fiukban  évek éta minden nyáron nagyobb mértékben pusz-
it és már a talaj annyira fertőzött,  hogy ujabb iertőzés 
.flkül  is tellép a betegség. A talaj fertőzést  elősegíti a 
: r-teg sertések levágáíB, az elhullott sertéseknek szappan-
íz^s céljára való felbontása,  amikor is a beteg testnedvek 

különösen a vér, a talajba kerülnek, ahol évek malva ia 
önözést okozhatnak. Emberek, állatok azután a fertőzést 
üzéj jelhurcolják. 

Hatásos védekezés ezen betegség ellen ninos más csak 
•M  idejében való ojtás. 

Hjtani pedig ott ktll a mikor a községben a betegség 
tellépett, vagy pedig a hol a betegség minden évbin 

a ii'ítkezetíMH /ellép, mint például városunkban. Az ojtáa 
eicdnjényességn zzinta száz százalékos ott ahol egészségei 
« még nem fertőzött  állatok kerülnek oltás alá. Ahol a 

i "'tegség él sulyoa tüneteket mutátó állatok ojtísa nem aok 
t'méiinyel biztat, azért mellőzendő, tekintettel arra, hogy a 

oirum meglehetős drága. Azon sertéseket, melyek külsőleg 
b'fgséget  nem mutatnak, ellenben már lázasok, hőmirsik-
-i.uk 40° C.-on felül  van, beoltani lehet, de az ared-
:li ny itt íz kétséges. 

Szinte abszolút biztos az eredmény, ha egészséges, 
..iiiueutii állatokat ojtunk be szérummal és vírussal. 

A szérum ára 250Ü lei literenként a virus om'-js 6 lei. 
Szérumot, vírust is a mezőgazdasági kamara állandóan 

u n készenlétben éa a vételárhoz kedvazményt ia ad, ugy 
lijgy egy liter szérumot nem 2500 leiért, hanem 160U leiért 
d l a hozzá torduló gazdáknak. 

A szérum adagolása testsúly szerint történik éa pedig 
t^tsuly 1 kgr.-ja után Oü—07 gr. szérum számítódik, 

hogy állatonként körülbelül 20—80 grm. szárúm ktll 
niinek az ára a kamarai aegélyt hozzá azámltv* BO—180 

lesz ki. Ebhez még hozzá adódik a virus cm'-je B Ili 
kilón felüli  sertésnek 2 cm1 kall) i t tz állatorvos man-

*,viija a mi darabonkint 5 lei, da amtnnyiben otak kevés 
--.nun sertésről van azó, hát tgy fél  napidíj, azaz 90 lei. 

Hogy az ojtás a kellő hatáiial járjon, ellőtorban tzllk-
»••<*». hogy a kórisme helyeten legyen megállapítva. Mert 
;.ia!>a oltuuk a legjobb aertiipestii szérumául, mikor egyéb 
.-tegség pl. orbánc jár vagy megfordítva;  azért az állator-

•Huak bejelentendő minden sertél megbetegedit ét elhullás, 
igy tisztában lehessen a bittglig termiazetével. 

A sertéspestis ellenaz ójtásokat ma már az ország 
len részében alkalmazzák s az eredményt általában min-

.íuútt dicsérik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Akiknek ninosen r e n d b e n aa állampol-

gárságuk azok sürgősen jelentkezzenek aa ilietebes 
városi, községi elöljáróságoknál az Igazoló okmányaik-
kal, bogy nyilvántartásba vegyék őket, ügyük elinté-
zne céljából. Et as ntolié alkalom azoknak, akik 
-nmk idején kimaradtak az állampolgársági listából. 
l-.pp.sn ezért figyelmeztetjük  vigyázzanak nebogy est 
az alkalmat is elmulasszák, mert pétolbatatlan mulasz-
tót követnek el. 

— Az erdélyi római katollkna egyháame-
gye lgnagntótnnaoal ülését auguaatus hé 14-én tar 
iottak meg Kolozsváron. Mindannyiunk örömére szol-
gai, hogy ezt a gyűlést M*jláth Q Károly püspök nr 
vezette le, aki teljesen egészségesen átvette a püspök-

ügyeinek Irányítását, AZ ülés egyébként az uj 
iskolaév megnyitásával kapcsolatos fontot  lakolakérdó-
s-'kkel foglalkozott. 

— A Szentmise titka olmO dráma iiabad-
tori elöadáaa. Augusztus 17 én eata rendelték meg 
a csikaomlyói Ferencz-rendi szerzetesek „A Szent-
mise titka" cimü misztérium drámának lankadtért 
előadását. A Bzabadtérl előadások vármegyénk közöa-
s<)ge előtt még Ismeretlenek. A mostani próbálkoaáa 
egyben tájékozódás Is akart lenni, hogy miképpen 
fogadják  ezeket aa előadásokat, amelyek a rendező-
nek nagy méreteket blatosltanak és ezáltal a rendraől 
készségeknek impozáns kiéléseihea nyújtanak leheti 
aégeket. A kedvezőtlen Idő megakadályozta a darabnak 
szabadtéri előadását és azt a templomban kellett meg* 
tartani. A rendkívüli nagy érdeklődés, amely aa elő-
adásnak saabadtárl újszerűsége iránt megnyilvánult, 
följogosítja  városunk műkedvelő csoportját, bogy ko-
molyan folytassa  aat a megkezdett munkát, amellyel 
a szabadtéri játékok népaaerOettését célul tllate. Amint 
ismeretes műkedvelő caepor unk Dr. Hirsch Hugóné 
tervei és elgondolásai szerint Madách örökértékü drá-
mai müvét .Ai «mbar tragédiája*-t tflzte  kl első er 
irányú munkájának, amely Jö\ó évben előadásra ls fog 
kerülni a somlyói nagy templom előtti téren. 

— Befejeaték  a jasl-1 nyelvtanfolyamot. 
Augmitui 14-én tértek hua azok a felekezeti  tanítóink, 
akik résztvettek a Jaal-I ayelvtanfo'y  imon. — Három-
szék és Cilk megyéből 87 tanító hallgatta végig aat a 
tanfolyamot.  Angntstus hé 16 ára volt kitűzve a tan-
fo'yem  befejezése  éa a vizsgák. A tanítók közül azon-
ban egy aem jalentkeaatt a vizsgákra éa egyöntetűen 
megtagadták aa azon való részvételt. H vatkoztak arra, 
bogy a magánoktatási tö*vócy 109-lk saakasaa osak 
arra köteleit, bogy tanfolyamot  hallgassanak, de sehol 
nem irja elő, hogy vizsgázzanak. A tanfo'yimot  lehall-
gatták, vizsgára nem állanak. A tanfo'yun  Igazgató-
sába a tanítóktól írásban kórte a vizsga megtagadásá-
nak featl  Indokolását A tanítók semmi iráat nem adtak, 
hansm a lehallgatott tanfolyam  ntán uátoislottak. 

— AB autóv i ta ld i jak maximálása . A hely-
beli városi tanács folyó  év mjusztus bó 8 án msx!-
málta az antótax'k viteldiját. E Bzerint a város terüle-
tén agy fuvar  25 lej, egy órai várakozással 80 lej. A 
iitredal fürdőre  40 lej, Z lögödfürdőre  50 lej, Csik-
•omlyóra 50 lejben állapíttatott meg az autótax kvitel-
díj a. — A maximálás az érdakelt sotfőrök  között nagy 
elkeseredést váltott kl. Kifogásolják  a tanács meximá 
lázát asért la, mert az erdekeltek közül senkit meg 
nem halhattak. A mai gumi-, benzin- és olajárak 
mellett lehrtetlen a viteldíjakat a 2 - 3 évvel ezelőtti 
alap szerint megállapítani. Eltekintve mindentől pedig 
klfogáaolják  aat, bogy a tanács a város területén kivüli 
Somlyóra éa Ziögödflirdőre  ÍB ármaximálásokat eszkö-
zöljön. Egyöntetű aa érdekeltek között az a felfogás, 
bogy a tanács által életbeléptetett ármegállapításoké', 
lehetetlen megtartani, mert ez cxistecc ájukban tünkre 
teezl. 

— Nyugdíj Jár aa eíboosátot t t isztviselő-
nak. A nyelvvizsga miatt elbocsátott c'ujl bírósági 
tlsatvlae:ők dr. Fázakaa Jinos ügyvéd utján Pop Valér 
i{aaaágBg)imlBlastertől kérték ryugd'jjogoBnltságuk el-
ismerését. Aa IgaaságügyminlBBter kijelentette, bogy 
a kéráat Jogoinak t-rija s magigérte, hogy aa ősszel 
egysBBkzaaoa törvényt terjeszt a parlament elé, hogy 
az 1929 évi nyugdij törvényt az elbccsátott tiaatvlae-
lőkre la kltsr|eaazék. 

Legyek, eváboogarak. potoeMt 
kiirtasára permetezzen FUT-M I 

— Elmarad a kieebbaégi tanerők nyelv-
Viaagája. A nyári tanfolyamon  réeztvett kisebbeégi 
tanerők nyelvvizsgája e'marad. ka > rardelkeaéa nagy 
megnyugvást keltett a kisebbségi érdekeltek köaött, 
akiket eredetileg Is caak nyelvi n-tnsn köteleztek éa 
nem vizsgára. Alig vették keadetlket • taafolyamek. 
amikor a közoktatásügyi minlsater «>gy rendelettel 
kötelezővé tette a tanfolyamok  btf  jaaéae utáa aa 
njabb nyelvvizsgát. Aa ügyben a magyar parlamenti 
csoport részéről dr. Gyárfáa  Elemér saeaáter közben-
járt a rendelet visszavonása érdelében. Köabenjáráeá-
aak meg lett aa eredménye: a kisebbségi taaerők 
tehát a tanfolyam  befejezése  ntán njabb vizsgát n'm 
teamek. 

— 60 aaáaalékoa kedvezmény a bndapaati 
ősai vásárra. Auguwtus 30-án aylllk megamaty<tr 
fővárosban  aa őszi lakberendezési kiállítás, amelyre 
augusztus 24 tói kezdve 50 szántókon menetjegy ked-
vezméryt adnak aa öesaea magyar vaantaloa. A ked-
vezményeket biztosító vásárigazolványak kaphatók a 
menetjegy Irodákban. 

— A kareaatény iparoaok nemaetköai 
kongreiauiát szeptember hó 26 -90 án tartják meg 
Budapesten. 

— Autóversenyek Sinaiaban. Szeptember 
3—8 közütt 8 nalaban nagy nemaetköai antóveneryek 
lesznek, ame yre a rendszOség felhívja  a nagyközön-
ség figyelmét. 

— Saftlök  Agyaiméba. A szapOiaberl belratá-
aokkal kapciolatosan a aaülók figyelmét  fölhívjuk  a 
következőkre: Miadea szőlő oda iratja gyermekét, a 
hová akarja. A felekeaetl  takolába beirt gyermekek 
ezűlől szeptember 1—10 között a kerületükben levő 
állami irto'a igaagatójánál tartónak írásos ry latke-
aatban bejelenteni aat, hogy me'yik felekezeti  iskolába 
óhajtják beíratni gyermeküket. A felekeaetl  Iskola 
Igaagatója a beiratás megtörténtét a ayllatkosaton 
igazolj*. B ryl'atkozat a közoktat/ BÜgyi minisztérium 
126708—1929 sz. rendelete alrpján bélyegmentes. 

— Hegoiappant a gyógyszer forgalom. 
Amióta a kormány aa importban életbeléptette a 44 
•aáaalékea devlaa-felárt  ezzel a gyógyszereket is lénye-
geaen megdrágította. A romániai gyógyszerészek egye-
sülete paaaacolja, bogy oara drágulás óta a gyógyszer 
forgalom  aagjea mafesappaat. 

— Ismé t kezdődnek aa erőszakoz adóbe-
haj tások. Mult héten Cmmortán közBégben felháborító 
módon kezdtek neki a községi taxák behajtásának. 
Amíg a lakósaág a mezőn tartózkodott aa udvarokon 
talált gazdasági felszereléseket  egyszerűen össanssed-
ték, A lakosság körében az erőszakosságnak ez a meg-
döbbentő módja Igen nagy elkeseredést okozott. Az 
érdekeltek egész tömege kereste fel  a pénzügylgasga-
tÓ3ágot, bogy panaszt emeljen a taxáknak Ilyen durva 
behajtása miatt. 

— Házasságok. If.  Bedő Ákos helybeli szíj-
gyártó és hérautó tulajdonos augusztus 25-én tartja 
esküvőjét Hajdn Lenkével, Hajdú Áron helybeli tímár 
és földbirtokos  leányával. 

DjradicB András folyó  bó lö-án házasságot kö-
tött Drócaa Annusáéi, DróoBa Imre Bzobafeatő-meeter 
leányával. 

Kis Gáspár és Nagy Zsuzsánna folyó  hó 24-én 
tartották esküvőjüket a helybeli róm. katb. templomban. 

— Aa áprilisi negyedre nem érkeaett ele-
gendő hitel a hadi nyugdijak fizetésére.  A vár-
megye teréletén lakó hEdirokkantak, de különösen a 
hadiözvegyek tömegesen keresnek fel  aaon panasankkal, 
hog" bár fizették  egyes helyeken az áprilisi negjedra 
a nyugdijakat, ők még sem kapták aat meg. Felvilá-
gosításul közöljük az érdekeltekkel, hogy • péeaOgy-
igazgatóságnál mnlasztáa nem történt. Aa áprilisi M-
pyedre 250 ezer lejjel keveaebb péns érkewtt, mint 
amennyire szükség van a megye hadiayagdljaaalnak. 
A rendelkezésre álló öaanegMU eleó sorban flwttók  • 
nagy rokkantakat éa a megmaradt pénaUH a hadlia-
vegyeket. Igy törtónt, bofy  aok helyen nem jutott u 
igények kielégítésére. Ugy ígérik, hegy legkeaelebb 
sor kerül azokra Is, akik moat kimaradtak a laetéa 
rendjéből. E:ég aaomern, hogy aat m nagyon kevés te 
a koldust 1« •egaaégyeaitó alamlaMál, amit haA 
nyugdíjképpen megállapítottak, még art aom flaetik 

— Bljegyaóe- Láaár István (CUkaaerada) folyó 
hó 24 ón eljegyezte Vaeal Rózsikát, Zsögödból. 

— Uj szövetkezetek alakuláaa. Saeatdome-
koe községben általános éa fafeldelgeaó  aaövetkeeet 
alakult a község lakówágának igen nagy érdeklődéee 
mellett Ugy teákkor Jeeófalve  lakóeeága köióhea la 
erőe szövetkezeti megmozdulás történik, amely már a 
báromkutl réezea bezzá ia keadett egy füréaaűaeei 
építéséhez. 

— Felfüggesztették  a aaentkirályl felek*, 
aetl iskola működési jogát. A cslksaeataühályl 
felekeaetl  Iskola működési jegát azzal veeták meg, 
bogy taultóiaak nem sikerűit a ayelvvizega. A Magyar 
Párt bemutatta, begy aa Iskolai tanhatóeág aaóte nj 
tanerőkről gendoakedett, akik e nyelvrendeleteknek 
megfelelnek.  Brte latéakedóa történt, kegy aa iakela 
megkezdhetne müködéeót Ugy látásik ismét kezdődnek 
a szokásos évelejl kellemeUeakedéeek a felekoeed 
iskolák ellen. 

— Meghoaasabbitották a viaagálaU fogsá-
gát Pasea adóellenőr vizsgálati fogságát  a helyi tör-
véayszék ujjabb 30 nappal megboaaaabMtetta. 

— Oraságoa foto-kiállitáa  éa veraeny a 
eaékely fővárosban.  Targu Marea, egyetlen toriata 
egyesülete, aa Erdélyi Kárpát Bgjreeűlet Maroaooákl 
Oiatálya, mely megalakulása óta Igen Intenziven fog-
lalkozik aa amatör féayképsoée  fejleeatéeóvel  ls, ea óv 
aovemberébee rendezi meg e harmadik ersaágoa fete-
versenyét éa kiáUitáaát. Mlat a megelóeó évekbee, ngy 
aa idén la aa ersaág legjobb amatör féeyképóezei  veea-
aek réezt e versenyen, mely anenben — aa előjelek-
ből Ítélve — meaaae felül  fogja  mnlni aa előbbieket, 
ugy a képek minősége, mint mennylaége tekintetében. 
Érthetően kedvezően fogja  befolyásolni  a veraeny si-
kerét aa a aok értékéé dij, melyben nnyerteaek ráaae-
aűlaek. A rendezőség kllönbönő alkalmat feg  nynjtanl 
a kezdő féoyképáesekaek  tndásuk bemntatáaára. — A 
verseny öt csoportra tegeződik éo pedig: 1. Hűvéari 
hatása tárlata éa tájkép felvételek.  2. Zsáner felvéte-
lek. 3. Kűlönlegee felvételek  (modem témák). 4. Arc-
kép felvételek  ós 6. Bfdólyi  magyar néprajal felvételek 
csoportjára. Ezeken kívül külön csoportban, aanbad 
témaválasztáaaal vesanek réaat a kendők. A kópék be-
küldési határideje 1935 november 15. A rendsnőaég 
örömmel nyújt bárkinek bővebb felvllágltáat  (Címe: 
Erdélyi Kárpát Egyeeület MaresaaéU Oiatálya, Targn-
Marea, 8tr. Cecelnlceann 13 ) BMetea tájékeatató 
megkapható a D3rr-fóle  bórkereokedéeben. 

— Törvényaneki hirek. Még ea év májua 10-fa 
történt, hegy Ambrus I-*jos 20 óvea bzenttamásl legi^ 
agyonszúrta Oyörgy Jiaoa nevű legónytáraát anért, 
mert aa letépte a Onnan Annának tett májaafát.  A 
gyilkos legény űgfót  meat tárgyalta a tőrvóayaaók aa 
Ambrus L»]ost 2 óvt fegjbáara  Ítélte. 

— Biró Lajoa gyergyóalfalvl  legény májm 1-óa 
e táncban keletkezett verekedésben megölte Lacakó 
Miklóst. Biró Lsjoat mo«t 9 4*1 fegyháara  ittlték. 
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— Szerdán eate a csíkszeredai ál'.omáaon a vaaatlko-
oslbu mutdt egy 5 drb horgolt színes Ingbetétet tartalmazd 
njaágpaplrbm asarert kis csomag. Beosülete» magtaláló 1114 
jutalom ellenében adja be a Vikir üzletbe. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII VÂNĂTORILOR DIN 
MERCUREA-CIUC pane In vedere membrilor oa p&nA la data 
1 Octomvrle a. o. sa-ţl aohlte toate laxele restante, pentra c& 
nan role a vâna la nlol an iei de v&nat oel oe aont !n res-
tanţi oa plata tnxelor. Membrii oare na vor fi  In oareat oa 
plata taxelor p&nâ la dala de I Ooiomvrle a. o., vor fi  exalaţi 
din t'ootewte. 

A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG IOAZGATÓ-
SÁOA felszólítja  a tagokat, hogy lolyó évi október hó l-lg 
összes h&trálékoa dijaikat fizessék  be, luirt seuimlléle vadra 
aem vad&szhatnak azok, kik a dijukkal li&tr&lékban vannak. 
Azok a tagok, kik folyó  éy október hó 1-lg a dijakat be nem 
fizetik,  a térsaságból kizératnak. 

— Köszönetnyilvánítás. A mélyen sújtott 
sziiiői BZÍV hálájaval mondunk esuion köszönetet jó 
barátainknak és kedves Ismerőseinknek Bzért a szere-
tetért, mel yei drága kin H flottunkat  életében és halálá-
ban körülvették — s a meleg teBtvérl együttérzésért, 
mellyel nagy fájdalmunkban  vigasataláf  uikra siettek. 

Hodossy  Kálmán  ÓB felesége. 

A tg.-muresl, marosvásárhelyi keres* 
kedelmi és iparkamara közleményei. 

Érdekelt pénzintézetek tudomásérd hozzuk, hogy 
a Cinsillul Superior Bancar meghosszabbította vissza-
vonhatatlanul folyó  év szeptember hó l-ig a bankok-
nak a bank-cégjígyzákbe való bejegyzési határidejét. 

No. 1265—35. A Spanyolországba árpát és borsói 
exportálók kötelesek származási bisonyuványt fölmu-
tatni, melyben igazol taBsék, hogy az áru olyan ország-
ból származik, mellyel Spanyolországnak kereskedelmi 
szerződése van; ellenben a maximális Import tarifát 
alkalmazzák a spanyol vámhatóságok. 

S P O R T . 
Aa ifjaság  teniszversenyei. 

A mult héten zajlott le városunk ifjúságának 
teniszversenye. A versenyek iránt igen nagy lelkese-
dés nyilvánult meg a fiatalság  részéről. Rtndkivül 
nagy izgalom kísérte az ifjuságunk  sportéletének ezen 
értékes mozzanatát, amelyen Igyekezett mindenki tudá-
sának, felkészültségének  legjavát adni. 

A sportok századát éljük. Az ifjúság  jól látja, 
bogy a kultur nemzetek egész nevelési rendszerében 
a sportnak elsőrendű Bzerep jut, amely a testnek és 
léleknek harmonikus megépítését tűzte ki céljául. 

Csak most zajlottak le a főiskolások  olimpiai 
játékai, amelyekből kitűnik, hogy a sport szeretete az 
egéaz világ ifjúságát  egyfotmán  a legszebb sporttelje-
sítményekre lelkesíti a a versenyek acélos, kemény 
küzdelméből aa ogész nemzet kenkt?re vetődik fel  a 
világ közvéleménye elé. 

A mi ifjuságunk  la bele kell kspcso.ódjék a 
sportnak öntudatos nevelésébe. A «portokat szeretnie 
kell, mert azon keresztül van kialakulóban az uj ember-
típus, amely egészségesebb lélekkel, átfogóbb  szívvel, 
becsületesebb felfogásBa),  lelkiismeretesebb gondolko-
dással tudja msgkeresnl éa megtalálni a békís együtt-
működésnek, a nemzeteket kibekiiő, egymás megisme-
réséhez vezető u jait. 

Jóleső érzéssel nézzük tehát a ml ifjuságunk 
életének is minden olyan tünetét, amely ebbe a nagy 
sporttközösségbe belekapcscja és szívesen nyujijuk 
az érdsklődésnek azt a támogatását, amely lelkeBÍté-
aóvel hozzájárul a gyermekeink lelki és tcBtl adottsá-
gainak kiteljesedéséhez. 

Városunk ifjúságának  teniszversenyeit a helybeli 
sportegyesületnek teciszcsoportja rendezte mag. A 
varsery flu*t  és leányok csoportjára oazlott, amelyeken 
igen szép számban vettek réazt. 

A ttu versenyzők közül első helyen vérzett és 
igy B vároa ifjúsági  bajnoka lett T trk R chard III oszt. 
gimnazlBta, aki rendkívül szép formát  mutat. Rmd-
aaeres irányítással Bokra viszi. Komoly jövőt ígérő 
tehetség van ebben a flítal  gyermekben, akint-k kép-
zésével érdemeB torődai. 

A leány versenyzők közöl Búzás B cl lett az 
ifjúsági  bajno'iuik, aki kemény küzdelemmel sz'rrzte 
mjg az első helyezést. J ttókstiiusa, kitartó küzdelemre 
tarmettsége szintén figyelemre  méltó érték. 

A teaiszegyesületüok igen értékes műnkét végez, 
amikor hozzákezdett az ifjuságunk  rend-seres tanítá-
sához, a telkesítésnek éB érdeklődésnek a versenyeken 
keresztül való felébresztéséhez. 

Afa  egész nap folynak  a teniszmérkőzések 
a gyergyói  éa a helybeli  csapat kőzött. 

Amint megírtuk, aug. 25 én a Palmai kupáért 
folyó  mérkőzések sorában a gyergyói teniszeződ itt 
játssák le a versenyeket. A mérkőzések vasárnap reg-
gel 9 órakor keseődaek éB egész napon kereBstül tar-
tanak a gyakorlótér melletti teniszpályákon. 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonaervatorinmi módszer 
szerint, j u t á n y o s á n ad : 

S F R E N O Z G I Z I , Csíkszereda 
fltr.  Cap. Vulovloi (Hargita-uooa) 80. 

Regatul România. 
Primăria oraşului Mercurea-Ciuc. 

No. 2 4 4 4 - 1 9 3 5 cons. 

Publicaţiune. 
Se publică a doua licitaţiune publică pe ziua 

de 12 Septemvrie 1935, ora 10 a. m., cu oferte 
scrise şi sigilate pentru furnizarea  a 75 stj. lemne 
de foc  pe seama primăriei oraşului Mercurea-Ciuc. 

Odată cu ofertă  se va depune şi garanţia 
de 5"/o, socotită la valoarea ofertei,  în numerar 
sau efecte  de Stat. 

Caetul de sarcini se poate vedea în orele 
oficioase  la Biroul Administraţiei generale, unde 
se va ţine şi licitaţia. 

Mercurea-Ciuc, la 21 August 1935. 
p. Primar: 

Biró J ó z s e f . 
Secretar general: 

B. T ő k e . 

Primăria Comunei Ciumani, Judeţul Ciuc. 
No. 907—1935. 

Publicaţie de licitaţie. 
Se aduce la cunoştinţă generală, că in ziua 

de 10 Septemvrie 1935, orele 10 a. m., în 
localul Primăriei Ciumani, în conformitate  cu 
dispoziţiile art. 88 — 110, din L. Cont. Publice 
se va ţine licitaţie publică pentru valorizarea 
materialului lemnos esenţă tnolid în picioare, din 
pădurea comunală aşa numită „Drumul Jidanului" 
(Zsidóutja) în cantitate de 5652 arbori cu un 
volum bruttó de 2o36 mc. 133 dcm. şi netto de 
1712 mc. 114 dcm. 

Preţul de strigare este de 70 Lei pro mc. 
Garanţie provizorie este de 11985 Lei în numerar. 

Condiţiunile de licitaţie se pot vedea la 
Primăria comunei Ciumani în fiecare  zi de lucru. 

In caz de nereuşită, a doua licitaţie se va 
ţinea în ziua de 20 Septemvrie 1935,1a ora 10 a. m. 

Ciumani, la 15 August 1935. 
Primar, 

Csata Nicolae. 
Notar, 

P l a t o ş . 

Cassa de PAstrare S. A. din Dltrău. 
Capital. Lei: 1.000,000 — 
Fonduri Lei: 979,260'— 

No. F. s. 2-1934. Jud. Ciuc. 
Bilanţ brut la 30 Iunie 1935. 

D E B I T : Casa numerar Lei 70,937'—, Disponi-
bil la băncii în (ară Lei 77,142 —, Portofoliu  de titluri, 
titluri româneşti: Efecte  Publice Lei 4,400-—, Titluri 
necotate la Bursă Lei 2,040 —, Portofoliu  de scont. 
Plătibil în ţară: Cambii fără  garanţii Lei 84,820'—, 
Cambii garantate cu impoteci Lei 174,200'—, Cambii 
de circulaţiune şi garantate reesconlale Lei 65,149'—, 
Debitori în ţară: Debit, garantate cu mărfuri  Lei 52,481'— 
Debitori garantate cu garanţie diverse Lei 1,800—, 
Debitorii beneficiend  de legea lichidării datoriilor din 
7 Aprilie 1934, Lei 3.217,300 —, Imobile pentru locu-
inţele funcţionarilor  Lei 287,394'—, Conturi transitorii 
373,478 —, Cheltucli diverse Lei 591'—, Cheltueli de 
administraţie Lei 42,964---, Salarii Lei 45 500 —, Impo-
sit Lei 14,985 —, Conturi de ordine Lei 517,815—, 
Total debil Lei 5.032,996 - , 

C R E D I T : Capital social Lei 1,000,000 - , Fon-
duri de rezervă Lei 803,460 —, Fonduri de amortisment 
pentru crcanţe dubioase Lei 175,800 —, Depuneri spre 
fructificare,  din ţară, pe livrete de economii la termen 
Lei 1.471,260-—, Creditori în ţară: La termen Lei 
109,670' — , Dividende neridicate Lei 6,047'—, Conturi 
diverse Lei 526,169 —, Conturi tarnsitorii Lei 369,543 —, 
Dobânzi şi bcneficii  diverse Lei 53,232'—, Conturi de 
ordine Lei 517,815 —, Total credil Lei 5.032,996 —. 

Tanulónak felvétetik  jcházból való flu  fűszer-
es osemege üzletbe. — Cim a kiadóban meg-
tudható. 

E l a d ó k : Oyermekágy, függönyök,  képek jutányos 
áron. Cim: Btefan-cel-Mare  48. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cuaoştirţ*, că parochia ort. 

rom. d n Moi curea C. uc vinde auprat diflcalele 
da â igu nou» biserică îa construcţie. 

Doritorii a le cumpăra suat invitaţi a-şi 
î iainta ofertele  la oficiul  p&rochial. 

Mercurea C u», la 24 August 1935. 
Oficiul  parochial. 

A merourea ciuoi gör. keleti egyházközség 
eladja az u j gör. keleti templom mögötti épít-
ményeket. 

Ajánlatok a helybeli gör. kel. egyhái hiva-
talához terjesitendök be. 

— öav. Dr. Nóvák Albertne hálában Csik-
sseredaban, a város legforgalmasabb  belyén, egy 
ÜzlethelyíBég kiadó. 

mxxxxxxxxxmxxxxxxxxm 
g S z ü l ő k f igyelmébe  l g 
5 É-ie*item a n. ö. közönséget, hojry jj^ 

forfldivat-ezabó  műhelyemben ţ ţ 
vállalom a leg ju lány os abb áron ţ ţ 

§ iskolai egyenruhák készítését g 
elóirás szerinti bivit9lbrn U^yszint^n M 

J t d . e á , l £ e & y e n e a p l E á t J t 
J t minden DiiyJagban raktáron tarlót, j ţ 
J t Tisztelettel: 

2 GÁL ÁRPÁD, MERCUREA-CIUC * 
j ţ (i római kóvoúkus gimaaziutnmai uzeniban) ^ 

mxxxxxxxxxiíixxxxxxxxm 
Egy kocsiszekér, majdnem uj és egy 

lo eladó. Cim a kiadóhivatalban. 1-2 
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Csíkszereda, 1935 augusz ns hó. 

Nagyságos Asszonyom! 
E.u:oa van xzireioiám szirea tudomására 

hozni, hogy ferfl-kalapüzletemet 

NŐI-KALAP- SZALON-
nal bővítettem ki, ahol á'li.ndóan a legutolsó 
divat Bzerint készült pjode leket tanok raktáron, 
igen nagy választékba. 

Nagy örömömre szolgálna, ha mioden vétsl-
köteleztttség naltul, azok megtekintene végett 
hozzám befaradnl  méitoztutoa. 

Átalakításokat fizep  divn'os kivitelben igrn 
o'csó árban vállalok. 

Amidőn szíves pártfogását  kéretr, marad-
tam nb. szo gálltára örömmel készen 

Kiváló tisztelettel 
K A L A P K I R Á L Y 

1 - M Ciuc, Str.ida BrRii:mu40 

Értositem a t. közönséget, hogy kül-
földi  tanulmányútra indulok, Szmuk 
Zsigmond, fogasz. 

A közönség figyelmébeIII 
Tiízt-.dettel írterfitam  a n. ó. közön-ié-
gaí, hogy 1935 május 1 éa megnyílt 

Keresztes Kálmán uriszabósága 
CsikBiereda, I. Q. Duoa-uooa 110. azam. 

A legújabb divat szerkt, a legiuérsó-
koltubb árak mellett, kitűnő szabású és 
leg-dső szalon-muaka kidolgozással ké-
szítem garancia mdlíett a legújabb 
divatú öltönyöket, Bporlruh^kat, Frei-
cicoat, Raglan további smjkiuţ-zsakett 
ós frakk  öltönyöket a '«gkiválóbh eas-
bással. Keresse fal  és meggyőződhet I 

CROITORIE LA PRIMUL RANG 
K e r e s z t e s K á l m á n . 

Ferii és egysnrulu siabisiat tá itiSit vállalom. 
Hiromfale  különbötő beosztások. 17-:6 

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

MXXOOKXXXXXXXXXOCKXXX& 

* MODELL KALAPOK 3 a 
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tiz naponként n j formák  oloeó 
árban, aaa»i t» l«ă ja . t l a .« td3c 

VKNCZKL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott kessülnak minden-
nemű női kalapok elsőrendű 
anyag hosaaadásával. Kalapsk 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt. 

Csíkszereda, I. C. Bratlann (Olmaá-
situnj-uooa U l . az,, a BArháa kóaelóben. 

• ép lile te 8 belsőségek, szántók és 
• kaszilók valamint Qrea beltelkek. 

Cim: Bprenoi Hugó, Merourea-Cino. 

Wamum  VMi  h, 6 i s^ay« i í« l4k» . 




