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Junian pártja. 
Julius hó 26 án Csíkszeredában zászlót bon-

tott a radikális nemzeti parasztpárt. A párlnak 
vezére Junian volt igazságügyminiszter is meg-
jelent ezen a gyűlésen, amelyet a Vigadó nagy-
termében tartottak meg. 

A gytllést előkészítő nagyobb arányú propa-
gandának eredménye volt. RendkivUl sokan 
akarták hallani a pártvezérnek programját az 
adósságrendezésről. Ki ne akarná ma tudni, 
hogy ebben a leromlott, alsdósodott világban, 
hogyan lehet megszabadulni a fojtogató  adóBá-
goktól. 

kimondták hát a különben ismeretes párt 
programot erről a hálás témáról, amelynek a 
lényege az, hogy az ország eladósodott törne 
geit caak ugy lehet megmenteni, ha a szeren 
csétlenül stabilizált lejt felszabadítják  a lekötött-
ségéből. Ha a lejnek olcsóbb árfolyamot  adnak, 
ha a lejt felszabadítják,  hogy mindenki tudjon 
pénzhez jutni. Magyarul mondva, az egyetlen 
kivezető uf,  a bankóprésnek a megindítása. 

Sokan akarták mindezt hallani az eljövendő, 
felelős  embertől, mint amilyen Junian, aki a 
nemzeti paraszpárt első garnitúrájából került 
ki. Aki összekülönbözött a pártjával és a kor 
raányával csak azért, mert makacsul hiszi, hogy 
az ország eladósodott kisexisztenciáin caak az 
iutlic Ó9 pénzpolitikával lebet segíteni. 

Caak ugy lehet uj lendülethez segíteni az 
( dugult gazdasági életet, ha a lej értékét leront-
vdameglévőpéozmennyiséget nyolc tízszeresére 
leemeljük. 

B kérdés körül évek óta zajlik a nagy 
vita. Konferenciák,  nemzetközi tanácskozások 
középpontját képezi a pénzzel való kísérlete-
zésnek ez a puffasztó  elképzelése. Csak nem 
régiben láttuk fejest  ugrani éppen Atntrikát 
a sötétségbe és öngyilkosságba. A dollárt lát-
tuk, amint megharakirizte önmagát. Érlhetet-
lenll1, példátlanul lerontotta Baját magát ez a 
pénzóriás és ma a newyorki tőzsdén a legel-
kezelhetetlenebb kétségbeesés uralkodik. 

Mindezt azért vegyitjUk Junian csiki meg-
jelenésének margójára, mert hiszen a kisebb 
Ĥ gi magyarságnak megvannak a maga utjai, 
lvítíket az utakat a Magyar Párt képviseli, annak 
irányát, a küzdelemnek célját, a programját a 
párt fekteti  le. A csiki magyarságnak éppen 
ugy mint a magyar népi közösség minden tag-
jának ebben az országban, a párt fegyelem 
szabja meg a munka területet. 

Ha a Junian miniszter pártalakitásának 
csiki bemutatkozása iránt a magyarság részéről 
nagyobb érdeklődés mutatkozott, az kizárólag 
a kíváncsiság jellegével bírhat. Érthető is, hi-
szen mindenkit érint, az ország valamennyi 
polgárát közösen érdekli a gazdasági, pénzügyi 
kibontakozás körüli erőfeszítés. 

A pénz politikáját, a pénznek életét azon 
ban nehéz, körülményes és világgá ágazó szö-
vevényes szabályok dirigálják. Ai infláció  ma 
kaland az államok életében. Nem jelenti a 
bajok éppen olyan egyszerű elmúlását, mint-
ahogy azt egy rosszul letolmácsolt népgyűlés 
hangulata elintézheti. 

A magyar választókat tehát nem szabad 
megszédítse az a pártprogram, amely zászlót-
bontott az ország minden részében s most Csik-
varmegyében ia elmondta a kétségkívül tetsze-
tős elgondolásait. Ez a párt most csupán ismer-
tette nálunk is politikai irányelveit, de minden-
esetre arra is gondolt, hogy egy választás ese-
tén kérni fogja  a magyar szavazatok támoga-
tását. 

Rendben van semmi baj ninos addig, ha 
meghallgattuk Junian minisster pénzpuffasitó 

pártprogramját. Épülhetett az az elméleti köz-
gazdász ós politikus legideálisabb számításaira 
vagy tévedéseire. A magyar kisebbségi népnek 
nem lehet ebbe a küzdelembe belevegyülni 
egyénileg. Nem tudjuk azt mi egyenként elbí-
rálni és meglátni, hogy mit jelent ránk nézve 
annak megvalósítása, vagy ki tudna belelátni 
ma abba, hogy hová vezethetne egy inflációs 
pénzpolitika az egész államgazdaság szempont-
jából. 

Nekünk kisebbségi magyarságnak egyen-
ként lehet rokonszenves, tetszetős, vagy hibás-
nak látszó a Junian féle  építő program. Egy-
ről azonban nem szabad megfeledkeznie  e kö-
zös sors egyetlen gyermekének Bem. 8 ez az, 
hogy mindenkit meghallgathatunk, a kisebbségi 
sorában azonban a küzdelem u'jait a Magyar 
Párt szegezi le s mi mindenkor csak azon a 
vágáson haladhatunk, aselyet, a magyar kisebb-
ségi nemzet egyetemének arra hivatott szerve 
kijeiól. 

A Junian csiki pánbontását is használjuk 
fel  általában annak az elvnek leszegezésére, 
hogy egy kisebbségi nép politikai küzdelmében 
senkinek nincs joga egjéni kezdeményezésre. 
Ha a Junian politikai akciójának szüksége van 
a romániai magyar nép támogatására, akkor ott 
a Magyar Párt. Egyedül ennek a pártnak, illetve 
a hivatott szervenek lehet joga tanácskozni, 
határozni a felett,  hogy kit milyen mértékben 
segíthet hatalomhoz alkotmányos jogaival a 
magyar nép egységes tömege. 

Higyjünk pedig abbí.n, hogy a magyar nép 
választott vézérei és politikai szervezetének 
• eslUle..ei minden adott alkalommal nagyobb 
körültekintéssel, több józansággal, talán tudás 
sal és gyakorlattal tanácskozhatják meg a kö-
vetendő utakat, mint egy egy népgyűlés forga-
tagába beleszédült polgár. 

Maradjunk tehát abban — Székely testvé-
rek, hogy Junian csikmegyei pártbontáeáról is 
függőben  tartjuk egységes véleményünket. Ha 
rákerül a sor majd megmondjuk a Magyar 
Párton keresztül, mi a romániai magyar nép 
állásfoglalása. 

* • * 

Egyébként Ianian volt mlolezter cslkm'gyel gyű-
lése igen nagy érdeklődést v&Itott kl. Iunlan érdekeB 
gondolatmenetben mutatta be a válság okát. Httásu 
azonban elveszett a fejtegetésének  a tömeg számára, 
miután a tolmácsok egyáltalán nem voltak képesek 
vlBBzaadnl az elmondott gondolatokat Azzal kezdte 
beszédét, sajnálja, hogy nem beszéli a magyar nyelvet. 
Mielőtt ide jött volna figyelmeztették  Is Bukarestben 
arra, hogy utjának nem lesz semmi eredménye, mert 
nem tudja megértetni magát a tömegekkel. 0 azonban 
arra Bzámitott, hogy a nyomorgók lelki kapcsán, a 
közös gazdasági megprőbáltatás nyelvén majd meg 
értik egymást. Iunlan onnan Indult kl, hogy a mai 
helyzetünket két tábor alkotja. A tőkéB és nyomorgók 
osztálya. A tőkés még ma sem mondott le uzsoráB 
hajlamairól. Voltaképpen itt keresendő a bajok eredate. 
A ml politikánk külföldön  keresi a válság okát. Rá-
mutat arra, bogy a nyomorgók megtévesztését szolgálja 
ez a külfölddel  és világválsággal való takarózás. A 
nyomoruBág Igazi oka itthon van, még pedig abban, 
hogy a lejünket tul magasan Btablllzálták. Most pedig 
a tőke nyerészkedése nem akar lemondani az étvágyá-
ról. Minden poklokon keresztül, aa ország dolgozó 
tömegeinek bőrére ls fenntartják  a lejnek rossaul sta-
bilizált árfolyamát.  A helyzet egyetlen megoldását 
abban látja, hogy a lejnek eat a kényszer árfolyamát 
azét kell rombolni. A lejt fel  kell sasporltanl. Amerika 
és Anţlla példáját Idézi, hogv aa lrflicló  azonnal a 
vállalkozási kedvel fokozza.  Kemény kritika alá veszi 
a Nemzeti Parasztpárt po'ltikáját. Állítja, bogy a töme-
gek érdekeivel nem törődik éa kormányrajutása után 
teljesen a tőke szolgálatába szegődött. Ezzel magya-
rázza kiválását a pártból. Lelkiismeretével nem tudta 
öBszeegyeatetnl, hogy a tömegek nyomorgatéja legyen, 
a nagytőke védelme miatt. Nálunk nem törődnek a 
tömegek, a kisemberek érdekevei. Hogy Amerika és 
Anglia olyan nagy eredményeket értek el a demokrácia 
terén, aat annak kössönhetlk slsőtorban, hogy minden-
kor hallgattak aa AUamépIM munkái tömegek kíván-

ságára; másodszor pedig annak, bogy a szervezkedés 
soha nem történt népcsoportok saerint, hanem érdek-
képviseleti alspon. Aa volna itt la az egészségea hely-
zet, ha az ország népei felismernék  nyomorúságukat, 
valláB éa felekezeti  különbség nélkül összefognának  a 
nagy tőke ellen. Természetesen vallja, hogy a kisebb-
ségeket legteljesebb jogaikhoz kell juttatni. Nem sza-
bad érezzék azt, hogy bármiben is hátrányt szenved-
nek ez országban. A nagy tőke ellen nemzeti és vallásra 
való tekintet nélkül szövetkezni, összefogni  okvetlen 
szükség van, mert meg kell nézni, hogy a kBpltalia-
mus Boha nem csinál nemzetiségi kérdéBt, ha érdekel 
megvédéséről van szó. Azzal fejezi  be fejtegetéseit,  hogy 
ezen orBzág eladósodott tömegeinek össze kell fognia, 
kl kell vívnia a lei restabllizáciéját, különben a nagy 
tőke megfojtja  a kisemberek millióit. 

Mindezekben, amit fentiek  szerint Junian 
elmondott sok igazság lehet. Azonban az sem 
vitás, hogy a megoldásra váró lejprobléma nem 
népgyűlési anyag. A lejnek stabilizációjáért a 
garanciát külföldi  államok vállalták. Talán még-
sem Csíkszeredától, nem ezeknek a gyűlések-
nek hangulatától függ  a stabilizációs érték meg-
változtatása. S azután pedig azt sem szabad 
elfelejteni,  hogy amellett a gazdálkodási rend-
szer mellett, ami ebben az országban másfél 
évtizede folyik,  ha sehol a világon nem volna 
válság, Romániában akkor is a gazdasági ka-
tasztrófa  szélén állanánk. 

= Törvényelőkészités  a parlamenti  szünet 
alatt.  A parlament  törvény előkészítő  bizottsága 
Bukarestben  két  ós fél  hónapon át tárgyalta  ama 
nagyfontosságú  javaslatokat,  melyeket  az igazság-
ügy minisztérium  a még hatályban levő  régi  magyar 
törvények  megváltoztatására  kidolgozott.  A bizto-
sítási  ügyletekre,  a kereskedelmi  és csődtörvényre 
és számos más törvényre  vonatkozó  javaslatok 
tárgyalásánál  a Magyar  Párt  részéről  Gyárfás 
Elemér  szenátor vett részt  és rendkívül  nehéz, 
fáradságos  és minden  időt  lekötő  munkával  a ma-
gyarság  egész életébe  belenyúló kérdések  megvi-
lágításával  sikerült  számos elvétett  terv elejtését 
keresztülvinnie.  A bizottság  szeptember bó 1-én ül 
össze ismét és folytatja  a javaslatok  megtárgyalá-
sát tovább. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Madgearu  pénzügyminiszter  rendeletet 

adott az összes pánzügyigazgatóságoknak, hogy 
a mezőgazdáknak gabonájából csak az adótar-
tozás értékét szabad levonni. 

A lej  körüli  vita.  A pénzügyminiszter 
londoni hazaérkezése után a kormány tagjaival 
megbeszéléseket folytatott  a lej mai színvona-
lának megtartásáról. A kormány tagjai közül 
különösen Mihalache van a lej újraértékelése 
mellett, mig Madgearu és Mironescu miniszte-
rek ragaszkodnak a lej régi értékéhei. 

Az orosz külügyi  népbiztos  Bukarestibe 
utazik  a törőkországi utja alkalmával, hogy 
tanácskozásokat folytasson  egy nagy csatorna-
rendszer kiépítése érdekében. 

A londoni  konferencia  befejezése  alkal-
mával Mussolini azt a kijelentést tette, hogy 
Londonban végérvényesen bebizonyították mi-
szerint ezeken a konferenciákon  nem történik 
semmi más, csak üres álszenteskedő szalma-
csépelés. 

A szilágysomlyói  hősök  emlékének  Turul-
szobrát  lerombolták,  A tettesek még ismeret-
lenek. A járókelők az esti órákban tObb diák-
forma  gyermekembert láttak a szobor kornyé-
kén baltákkal felszerelve,  akik a szobor ledön-
tése pillanatában nagy ,eătrăiască' kiáltással 
kiáltással tovább vonultak. 

Gömbös magyar miniszterelnök  julius hó 
25-én Rómába érkezett. Mussolini olasz minlu-
terelnök maga fogadta  a pályaudvaron OömbOst. 
Az olass sajtó rendkivűl meleg hangon ir ebből 
az alkalomból az olasa—magyar barátságról. 

Berlin  és  Hamburg  között  40 kim. távol-
ságban a forgósáéi  minden háaat elsöpört. 
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Hindu  tüntetés  Anglia  ellen.  A kalkuttai 
polgármester temetésén nagyarányú tüntetés 
•olt Anglia ellen. A hinduk százezres tömegei 
követelték a „Szabadságot Indiának." 

Francia  légihadgyakorlatok  lesznek aug. 
elsején a német határ mentén, amelyen részt-
veaz az egész francia  légi flotta.  Igy készül a 
leszerelés. 

Spanyolországban  nagy szervezkedéseket 
lepleztek le, melyeknek éle az uj spanyol köz-
társaság megdöntésére irányult. 

G O N D O L A T O K . 
(Pellioo  Silvio:  Börtöneim). 

Csalódtam, midőn azt gondoltam, hogy a részvét, 
mellyel aa olasz földön  találkoztunk — el fog  tűnni, 
mikor idegen orazágban leszünk. Oh, a derék  szivek 
mindenütt  honfitársai  a szerencsétleneknek!  Midőn 
illír és német földre  jutottunk, mindenhol ugyanaz a 
Béhaj szállt felénk,  ami hazánk földjén:  arme Herren: 
szegény urakl 

Igen gyakran as emberek asért oly tartózkodók 
egymással szemben, mert nem Ismerik egymást; ha 
pár szót váltanának együtt  — bizalmasan nyújtani 
a kezét  egyik  a másiknak. 

... Ha  különben  is nem törpelelkü  valaki,  a 
szerencsétlenség,  a szorongatottság  nem alacso-
nyítja  le az embert; sőt — fölemeli.  Hl bele tud-
nánk pillantani az Isten nagy gondolataiba, láthatnék, 
bogy sokBzor szánalomraméltóbbak  a győzők,  mint 
a legyőzöttek,  az örvendezők,  mint a szomorúak, 
a gazdagok,  mint a mindentől  megfosztottak. 

A Magyar Párt közleményei. 
Dr. Pál Gábor országgyűlési képviselő az alábbiak 

közlését kéri 
1. A közbirtokosságok vezetőségeinek hirlapok utján 

tudomására hoztuk, hogy a pénzügyminisztérium kebelében 
működő Direcţiunea Timbrului si Succesiunilor 11)32 évi 
december bó tl-én 304.659. szám alatt a közbirtokosságokat 
mentesítette a .taxa de equivalent" (illetékegyenérték) terhe 
alul illetve megállapította, bogy azt a közbirtokosságokra 
törvényellenesen vetették ki. Ezen határozattal egyidejűleg 
intézkedni kellett volna aziránt, hogy a közbirtokosságoktői 
sok éven át törvénytelenül behajtott összegek más köztar-
tozásokba beszámíttassanak és jövőre ezen taxa kivetése 
mellőztessék. A pénzügyminisztérium azonban az erre vonat-
kozó rendelkezéseket a magyar képviselők folytonos  sürge-
tései dacára is elmulasztotta. Sulyok István és Pál (iálior 
képviselők a pénzügyminisztériumtól ez év február  havában 
a határozat szövegét megszerezték, a pénzügyigazgatóság 
azonban arra hivatkozva, hogy közvetlen rendelkezést nem 
kapott, továbbra ia hajtotta be a taxát a közbirtokosságo-
kon. Ezért Gyártás Elemér szenátor és Pál Gábor képviselő 
a folyó  év április 24-én 3570. szám alatt beadványt nyúj-
tottak be a pénzügyminisztériumhoz és sürgős intézkedést 
kértek a folyamatban  levő végrehajtások beszüntetésére. 
Minthogy az erre vonatkozó intézkedés nein adatott ki, sőt 
a folyó  évre is a közbirtokosságokra az emiitett taxát újból 
kivetették, Gyárfás  Elemér szenátor a pénzügyminisztérium-
ban az illetékes ügyosztálynál közbenjárt a szükséges ren-
delkezések kibocsátása érdekében, ahol hSsszas keresés után 
sem találták meg a beadványt, hanem megállapították, bogy 
az ügyosztály vezérigazgatója iratai között elzárva tartja, 
őmaga pedig betegség címén hosszabb szabadságra mect 
és jelenleg is szabadságon van. Helyettese, Dimitrescu 
igazgató megigérte, hogy a Bzükséges intézkedések kiadá-
sáról gondoskodni log. 

A közbirtokosságok vezetőségeinek tájékoztatása végett 
a fenntieket  közölni kellett. 

2. A „Csíki Laptk" előző száma ismertelte a pénzügy-
minisztérium azon határozatát, amely mérsékelte a földjöve-
delmeknek azon értékelését, melyeket a folyó  év január 
havában a földadó-kivető  bizottságok megállapítottak. Ezzel 
kapcsolatban arra hívom lel a figyelmet,  hogy mindazon 
községek birtokosai, hol a községi tanács a „Comisiunea 
centrala fiscala^-nek  a földjövedelmek  általános értékelése 
tárgyában hozott határozata ellen „Iteclainatiuneu-t adott be 
vagy ahol ugyanezen értékelés ellen bármely birtokos fel-
lebbezést nyújtott be a pénzügyigazgatóság mellett működő 
„Comisiunea de Apel"-hez, — az adóztatás helyesbítését 
akkor is kérhetik, ba nem éltek felebbezéssel  a saját bir-
tokaikra vonatkozó adókivetéssel szemben. 

Mindazon községek birtokosai, hol a földjövedelmek 
általános értékelése ellen sem a községi tanács sem pedig 
valamely birtokos jogorvoslattal nem élt és akik egyéni 
adókivetéssel szemben, — a „Comisiunea centrala fiscala" 
azon határozatára való hivatkozással, mely a földjövedelmek 
értékelését leszállította, megkísérelhetik az adókivetés mér-
séklését kérni. Az adótörvény ngyanis ez esetre nem tar-
talmaz világos intézkedést. 

Azok az adózók pedig, akik csupán a saját érdekük-
ben éltek felebbezéssel  az adókivetés ellen, a szóbeli tár 
gyalás során kérjék a fent  említett határozat alkalmazását. 

3. A pénzügyminisztérium 41)474—1933. számú ren-
deletével az ntadó kulcsát mezőgazdasági jövedelem után 
3'/t-ra, épületjövedelem ntán 2°/o-ra, ipari és kereskedelmi 
jövedelem után 21/z°/o-ra, a szabad foglalkozásúak  jövedelme 
ntán pedig 2°/o-ra szállította le. Mindenkinek érdekében áll, 
hogy ezen adókulcs alkalmazását ellenőrizze. 

Csíkszereda város tanácsüléséből. 
Cslkssereda város tanácsa folyó  évi julius 24 én 

közgyttlést tartott a következő tárgysorozattal : 
A tanács tudomásul vette Dr. Gál Jósaef  lemon-

dását a helyette behívta a tanácsba Dávid Ignácot. 
A csíkszeredai mészárosok kérték a tanácsot, 

hogy függessze  fel  az uj vágóhíd alapra szedett 60 bani 
fiaetéBét  mindaddig, amíg esen vágóhíd építését a város 
megkezdi. A tanács elutasítja eaen kérést, egyben 
elhatároaaa, hogy a rendelkezésre álló alap terhére 
tervpályázatot hirdet a vágóhídra. Azoknak beérkezése 
után határos aa épitkezéB megkezdése iránt. Az uj 
vágóhíd tervelt, az Olt mellé készítik. 

Jóváhagyatott a villanyvezetéknek a gyakorlótér 
felé  éa a közbirtokosság mögötti részeken való meg-
hosszabbítására tartott árlejtés 27 ezer lej értékben. 

Megszavaztatott 8 ezer lej, a városi erdőben 
építendő erdészlak résaére azükaéges belBŐség meg-
vásárlására. 

Elhatároztatott, hogy a városi utak kavlcsozásá-
hoz szükséges 310 n>' kavicsot a hargitai kőbányából 
szerzi be. 

Crlstea tanácsos ismételten Indítványt tesa a 
villanyáram dijának redukálása iránt. A tanács bízott 
ságot delegál, amely állandóan figyelemmel  kisérje az 
üzem működését és amikor alkalmasnak látja az időt, 
konkrét javaslatot tegyen az áramdíj redukaláaa Iránt. 
A bizottság tagjai: Crlbtea I., Frank Mialós, Sz. Cseh 
István és Zsidner A. tanácsosok. 

A Hősök temetője melletti városi Bétatér bekerí-
tését elhatározta a tanács. 

A városok kötelesek költségvetésük bizonyos 
részét Bu'tareBt főváros  szépészeti céljaira adni. Cslk-
Bzeredu tanácsa régebbi ülésébtn kérte, hogy a varos 
nak elengedjék ezen hozzájárulást, tekintettel nagyon 
szegényes helyzetére. Miután ez.n kóróst elutasították 
a felső  hatóságok éB kötelezővé tették a fonti  cimen 
való hozzájárulást — a tanács megszavazott 16.500 
lejt Bukarest céljaira. 

A Dr. Gál József  lemondásával megüresedett 
állandó választmányi tagságra a tanács Holló Gábor 
tanácstagot delegálja. 

A városi lileték folebbezési  bizottságába Dr. Ko 
lumbán József  delegáltatott. 

„Jnlia sz | leáii?" diadalmas utján 
— Csíkszeredára is elérkezik. 

Közel három hónapja csak, hogy „Júlia szép leány", 
Nyirő József  öt telvouásos balladajátéka elindult a székely 
anyavárosból, Székelyudvarhelyről, hogy diadalmas kolozs-
vári, marosvásárhelyi hódító körútja után minden városba 

Kápolna épül a Gyilkostóhoz. 
Van-e a világon fenségesebb  gondolat, mini Isten-

házat létesíteni ott, ahol a természet csodálatosan szép 
megnyilvánulásai önkéntelenül térdre kényszerítik nz 
embert, Imára kulcsolják a kezét, jobbá, nem set bó, 
megértőbbé formálják?  Van-e a hálának, a köszönet-
nek gyönyörűbb kifejezője,  mint Isten Bzavának hir-
detésére alkalmas helyet felállítani.  Annak, akitől min-
den jó származik, akitől örömet várnnk bánatunkban, 
örömünkben kitartást, szenvedéseinkben türelmet? 

Ilyen nemes éa fenséges  elhatározásra jutott a 
gyergyószentmiklósi K ith Népszövetség akkor, amikor 
azt tűzte kl céljául, hogy kápolnát emel Gyergyó és 
az egész Erdély büszkeségének, a GyllkostÓnak cso-
dálatosan szép vidékén. Csak a katholikus testvériség-
nek tesz szolgálatot ezzel, hlaa az évről-évre tizezerek-
kel szaporodó kathollkusok részére emel oltárt, hogy 
vallási és katholikus kötelességeiknek nyaralás, üdülés 
és kirándulás alkalmával 1B eleget tehessenek. Éppen 
ez a katholikus Bzolidárltás tette elhatározóvá azt is, 
hogy a kápolnát az egész Erdély, ds főleg  Csikmegye 
keresztény társadalma állítsa fel  a lehető legszerényebb 
hozzájárulásával. Elképzelni ÍB nagyszerű, mit lehetne 
csinálni azzal a pénzzel, amit caak Csikmegye közel 
százezer katholikusa azzal adna össze, ha megvásá-
rolná a kápo'oa felépítési  költségeire kibocsátott mű-
vészi levelező lapokat öt lejes áron I A kápolna terveit 
már el is készítette Koós Károly, a híres épitó és 
tervező múvéBz és az minden tekintetben méltó a 
GyilkoBtó csodasz-p környezetéhez. A kápolna építési 
akciónak az élén Dr. Cdki János, a Kath. Népszövet-
ség viláel; Síabó György apát plébános egyházi elnök 
és Sch 'ff  Ferenc titkár buzgólkodnak, akikhez lehet 
eljuttató! a kápo'oa építésére szánt adományokat. Le-
hetetlen, hogy városi és közBégl Oltáregyleteink, Nő-
szövetségeink, Legény- éa Lsáryegyesületelnk ne éreznék 
át ennek az akciónak a nagyszerűségét és nu siessenek 
aoyigl támogatására szívvel, léit kkel, agltfcióvnl,  ugy 
egyénenklntl, m<nt egyesületi anyagi támogatásukkal. 

A ml részünkről la kérjük a csiki kathollkusokat, 
támogassák ezt a nemes törekvést, hogy a Gyergyó-
szentmiklóson, szeptember elején tartandó kath. nagy-
gyűlés ker«tében az alapkőletétel ünnepélyesen meg-
történhessék. 

Fogadjuk szívesen tehát az egy-egy téglát ĵ l'-nlő 
levelező Irpokat és adjuk jó szívvel annak az árát, az 
öt lejeket, rasrt az Ur százszorosan adja visss külön-
böző kegyelmekben annak BZ értékét. a. i. 

A sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági ipari és 
kisállalkiállitás tudnivalói. 

Az Erdélyrészi Gazgasági Egylet által a Háromszék-
vármegyei Gazdasági Egyesület, Mezőgazdasági Kamara. 

ellátogasson, ahol székelyek,magyarok laknak. Nyirő Józsefet  | K«'élyi Kí'u'pát Egyesület és Székely Nemzeti Muzeum el-
nem kell bemutatnunk olvasóinknak. Uüszkéu valljuk fit:  k í , l c l " «áinogalása mellett Sepsiszentgyörgyön augusztus ho 
szívvel-lélekkel a magunkénak, mint a székely őserő csodá-j 2 1 1 »»PÍ»>n » Székely lltkó-kollegium és internátus 
latos tehetség sarját. Írásainak ereje, tősgyökeres székely \ o a 8 Z R a rendezendő mezőgazdasagi, ipari és 
zamata, a humor aranyszálaival átszőtt remekbe szabott k l l , » I U t kiállítás 12 csoportra oszlik és pedig ezek a követ 
novellái páratlanok az egész erdélyi magyar irodalomban. 
Gyönyörűen jelenetezett balladajátéka pedig egyenesen uj 
irányba tereli a sziumüirodalniat. 

Csak hálásak lehetünk neki, ha fáradságot,  áldozatot 
neiu kímélve társszerzőjével, dr. Keresztes Károly sepsi 

Két ebédlő kredeno. 1 asztal, székek és 
egy  zongora elköltözés miatt Jutányos 
áron eladó, Lórlnoz osztálymérnök-
n é l , C s í k s z e r e d á b a n . 

szentgyörgyi zeneszerzővel elhozzák Csíkszeredába is .Júlia 
| szép leány " t, hogy ennek a ragyogó balladának mesteri 
feldolgozásában  egy estén át kiváltságos irodulmi /lméiinyi-1 
szórakoztassák városunk minden szépért, nemesért rajougó 
közönségét. 

| A balladajáték meséje igen alkalmas, hogy megfogja 
I a lelkeket. Különösen egyszerűsége mellett, patinás magyar-
sága és kitűnő zenei aláfestése,  magyar muzsikái révén 
sokszor könnyekig megható. A büszke, gőgös bíró tia, apja 
szerint magához nem méltó leányt szeret a szegény, de 
csodaszép, Júlia személyében. Nem akar beleegyezni terve-
zett házasságukba, mire a legény bünak adja a fejét  és 
elbujdosik a világba... Útközben találkozik egy vándor kob-
zossal, közös vándor sorsuk megszeretteti egymást és azután 
együtt rójják a poros országutakat... A kobzos nagyszerű 
bizakodó hangulata uj életet önt a Bzomoru step magyar 
nótákon keresztül a biró fiába,  azonban az nem tud meg-
nyugodni, üzi, hajtja a vére és nagy-nagy bánata merészebb, 
férfiasabb  kalandok felé...  Hol találja meg ezeket? Termé-
szetesen a dicsőség mezején; katona lesz... Ugy harcol a 
csatában, amint csak székely tud küzdeni magasabb célo-
kért és ugy is bal meg a becsület mezején, szivében ked-
vese iránt érzett nagy szerelmével... Csak természetes és B 
ballada meséje nem is volna teljes, ha legalább halálában 
nem látná még egyszer Júliáját, akinek meghasad a szive 
lájdalmában és édesanyja csak kihűlt tetemére borulhat... 

Ebből a rövid tartalmú ismertetőből is látszik, hogy 
amit a .Júlia szép leány"-ban ad neküuk Nyirő, az liszta 
népművészet, muzeikája pedig annyi lelket, bizakodást, 
reményt önt a csüggedő, reményvesztett hallgatóságba, hogy 
valósággal felüdíti  őket. 

Nemcsak a Nyirő illusztris személye, szerzőtársának 
igen jó hírneve iránt, banem a darabnak is kell olyan 
figyelmet  és tiszteletet szentelnünk, amilyet Csíkszereda 
város kényes igényű, de igen lelkes közönsége szokott azok 
iránt tanusitani, akik tiszta, hamisítatlan művészetet hoznak 
nekünk... Meg vagyunk győződve, hogy városunk közönsége 
tüntető lelkesedéssel fogadja  a .Júlia szép leányu-t és szo-
kott lelkesedésével zsúfolásig  megtölti a Vigadót, 1933 évi 
augusztus 5-én este fél  9 órakor, amikor a darab egyetlen 
estére bemutatásra kerül. 

Részletesebbet meg lehet tudni a falragaszokon,  kérjük 
azonban különösen a vidéki érdeklődőket, hogy jegyeik elő-
jegyzéséről a Vákár könyvkereskedésben idejében gondos-
kodni szíveskedjenek, nehogy ettől az alig ismétlődő művészi 
élménytől aleaaanak. Albart látván 

soportra oszlik és pedig < 
kezők 1. Gazdasági termények. 2. Kertészet, gyümölcsészet 
és szőlészet. X. Kisállatok baromfiak,  nyulak, galambok, 
madarak stb. 4. Méhészet. 5. Erdészet és vadászat, ti. Gaz-
dasági gépek, eszközök, anyagok, vegyi és egyéb ipari 
cikkek. 7 Élelmiszeripar. K. Néprajzi háziipari csoport én 
természeti kincsek. !l. Irodalom. 10. Képzőművészet. 11. 
'Purista. 12. Fényképészeti kiállítás. Iiejeleutések augusztus 
hó 15-ig küldendők be az Erdélyi Gazdasági Egyesület 
Titkári Hivatalához Cluj—Kolozsvár, A. Muresan, Attila-u. 
1H. sz. alá, ahonnan prospektus is kérhető. A kiállítók és 
a látogatók részére áru, illetve személyi fuvardíj  kedvezmé-
nyeket kért az K. G. E. a C. K. U.-től. A kiállítás tartama 
alatt gazdasági tárgyú előadások, mozifilm  bemutatók, kis 
gazda és urilögat, kotorék, galamblövő, eke sport, dalosver-
senyek, cukorrépa termelői, gabonanemesitői, méhészeti, szö-
vetkezeti gyűlések, értekezletek és vándorgyűlések fognak  tat-
tatni, amelyek változatossá fogják  tenni a sepBÍszen1gyürp)i 
gazdanapokat. Az értékes műkedvelői előadások fogják  ki-
tölteni. A kiállítás programmjaa és napi rendje a következő: 

Augusztus hó 2ti-án, szombaton reggel 1) órakor a 
Háromszékvámiegyei Mezőgazdasági Kamara és a Három 
székvármegyei Gazdakörök Egyesülete által rendezendő 
tenyészállat-kiállítás megnyitása, a jutalomdíj kiosztása. l>. e. 
10 órakor: a mezőgazdasági, ipari- és kisállatkiállitás meg-
nyitása, a kitüntetések kihirdetése. Térzene. D. e. 11 órakor 
a Háromszékvármegyei Gazdakörük Egyesületének díszköz-
gyűlése. Délben 1 órakor bankett. D. u. 3 órakor talajini-
velő gépbemutató. I). u, 4 órakor: az Erdélyi Magyar Ki 
sebbségi Nők Központi titkárságának háziipari előadás soro-
zata. Este II órakor dalosverseny. 

Augusztus hó 27-én, vasárnap, reggel 8 órakor, az 
Erdélyrészi Méhészegyesület méhészeti vándorgyűlése, i >. e. 
11 órakor szakelőadások. Délelőtt 12 órakor fogatverseny. 
Délben 1 Arakor, bankett. Délután 3 Arakor, gazdaifjak  ré-
szére lóverseny. D. u. 4 órakor, szakelőadások. Délután 
órakor, szabadtéri lalusi műkedvelői előadás. Este 1) órakor, 
talusi műkedvelői előadás. 

Augusztus hó 28-án, hétfőn  reggel 9 órakor, galamb-
lövő-verseny. D. e. 10 órakor, szakelőadások. D. e. 11 óra-
kor, cukorrépatermelők gyűlése. Délben 1 órakor közebéd 
D. u. 3 órakor, felusi  tűzoltó-verseny. D. u. 4 órakor, szak-
előadások. D. u. 5 órakor, kotorék-verseny, borzra és fókára. 
Este 9 órakor, falusi  műkedvelői előadás. 

Augusztus hó 29-én, kedden, d. e. 10 órakor, szak-
előadások. D. e. 11 órakor, szövetkezeti vándorgyűlés a 
gazdasági éa hitelszövetkezetek részére. D. u. 3 órakor, 
futball-mecoB.  Este 9 órakor, gazdasági tárgyú mozielőadás, 
szünet alatt disztorna éa box-verseny. 

Augusztus hó BO-án, szerdán, d. e. 9 órakor, szakelő-
adások. D. e. 11 órakor, tnriataagyleti alakuló közgyűlés-
Délben 1 órakor, közabéd. D. n. 3 órától szakelőadások. 
D. u. 7 órakor, a kiállítás bezárása. 
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A osiki kisiparosságnak 
szövetkezeti mozgalma. 

Bíró József  Ipartestületi elnök 1 9 3 3 ÓT JUIIUB hó 
21-én Általános értekezletre hívta öasze Csíkszereda 
város Iparosságát. A cólja eaen irtekealetook csupán 
megbeszélés jellegű volt. Foglalkozott a kisiparos osz-
tálynak nehéz, kilátástalan helyzetével. Ulnt vendége-
ket meghivta arra Bartalls Ágoston nyűg. főszolgabírót, 
valamint Kertész István urakat a szövetkezeti gondo-
latnak régi munkásait és lelkeB veaérelt. 

Biró József  Ipartestületi elnök Ismertette a kis-
iparosságnak kétségbeejtő sorsát. Rámutatott arra, hogy 
nagy része a kisiparosságnak már nemcsak kenyér 
gondokkal küzd, hanem tudomása van éhező kisiparos 
családokról. Tenni kell valamit. A mai értekezletnek 
egyetlen célja, hogy hasznos megbeszéléseket folytaa-
Bon aa Iparosság szövetkezeti alapon való megszerve-
zése Iránt. Mindenki láthatja, hogy a Bilit galamb nem 
repill a szájakba. A tizenkettedik órában mag kell 
látni a szövetkezésben adva levő nagy értékeket B 
abba aa iparosságnak is bele kell kapasakodnla, mint 
az utolsó Bzalmaaaálba. 

Bartalls Ágoston felhívja  a figyelmet  a gazdasági 
szervezkedésre. A szövetkezeti eszmének felkarolásában 
látja az iparoaság részére adva levő egyetlen kivezető 
utat. — Hasonléképpan mutat rá KertéBz István arra, 
bogy a bankpolitikával célhoz nem ért kisembereknek 
éppen legfőbb  ideje, hogy a szövetkezés gondolatával 
megbarátkozzanak. A szövetkezet a kiaexiaztenclák jó-
létének alapja, amelyet a törvény is sok kedvezmény-
nyel támogat. Öazetlen munka meilett a szövetkezés-
ben olyan gazdasági erők éB adottságok vannak, amelyek 
sorsunknak és jövónknek egyedttli megalapozását ké-
pezhetik. 

Az értekezlet felszólalásai  egyértelműen helye-
selték a felvetett  gondolatokat s azoknak a gyors cse-
lekvés medrébe való utalását Bllrgették. Általában egy-
hangú volt az állásfoglalás  amellett, hogy a azövetke 
zeti eszmét esik vármegye kisiparosságának BlirgŐBen 
a javára kell gyümölcsöztetni. 

A csíkszeredai kisiparosság értekealete megbízást 
adott az Ipartestület elnökségének arra, hogy egy rend-
kívüli közgyűlést kéBaltsen elő e tárgyban. Arra dol-
gozza ki egy hitel, egy fogyasztási  és értékesítő szövet-
kezet megalakítására vonatkozó tervezetét a azt ter-
jessze végleges jóváhagyás végett a csiki klaipareBBág 
közgyüléBe elé. 

A felvetett  gondolatokat ezúton ls tovább adjuk. 
A közgyüléB összehívásáig van Idő B kérjük, hogy fog-
lalkozzon, barátkozzon azzal mindenki, nkit érdekel az 
összeroppant kisiparosság jövője. Num vitás, hogy a 
szövetkezésen kívül alig van egyéb adottság, ami még 
msolhetl a m»glévőt a ami talpra állithat. De minden-
kit szívesen hívunk, akiben akár más elképzelések, 
őszinte segíteni akarások élnek. Hívunk minden iparos-
barátot legyen támogatója, tanácsadója vármegyénk 
kiaiparoatársadalmának abban BB útkeresésben, amelyre 
» nyomorúsága, kilátástalan jövője kergette. 

Vidám szöglet. 
A dicsekedő. 

„Oh én szerencsétlen 1 — kiáltott fel  barátjal 
körében egy Bzegény ördög, akinek nem volt egy 
tenyérnyi földje  a nap alatt — a tegnapi jégzápor 
tönkretette földjeim  egész termését11. Valaki, aki jól 
i-merte, mennyire szeret nagyokat mondani, igy szólt 
tozzá: „Btrátom, a te blbad; ba kinyitottad volna 
ern>ődet, mikor elkezdett a jég hullani, megmenthet-
ted volna összes viruló földjeidet*. 

A tábornok és a szolgája. 
E{y tábornok az ütközetben Bulyosan megsebe-

sült a lábán. Mikor az orvosok éppen azon voltak, 
hogy amputálják, a szolgája Bírásra fakadt  a szoba 
egyik Barkában. .Jobb neked Igy — szólt a páciens — 
ha fellábam  lesz, neked osak egy csizmát kell meg-
takarítanod". 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A budapesti újságokból vettük az 

alábbiakat. Értesülésünk Bzerlnt Tusnádi É l thes 
Gyula dr. most rendezi sajtó alá „A rendőri éa jöve-
deki büntetőjog' clmU nagyszabású jogtörténeti tanul-
mányát, amely maga nemében szintén úttörő munka 
és hivatva leBZ a magyar kihágás! jog ezeréves törté-
netének és jelenlegi állapotának összefoglaló  bű tükrét 
adni. A tudóa egyetemi magántanár köaszolgálatl érde-
meinek magas helyről történt ellsmorése éa méltány-
lása osztatlan örömet kelt Magyaroraaágon; ha-
nem bizonyára megdobbannak odaát, a esik országi 
fenyvesek  kies völgyében 1B a magyar szivek, akiknek 
annak idejében jobblétükért fáradozott  a cslkvármegyel 
árvaszéki elnök. 

— Gyenge lesa ai Idei méaterméa. Ez évben 
egész Európában kedvezőtlen ldőjáráa miatt, a méz-
termelés mlnlmáliB, sót legtöbb helyen etetésre szorul-
nak a méhek. Aa elmúlt évek bó méztermése kiszorí-
totta a hamiBltott mézet. Aa Idén annál Inkább felujjul, 
sőt a cukorkartel feloszlása  és a cukor olcsóbbodása, 
magával hozza újból a mézhamlsitást Magyarország, 
Németorsaáii, legújabban Anglia a mézet márkáaaa éa 
szigorúan büntet) a mézbamlsitókat. Nálunk aa Idén 
erősen divatba fog  jönni. A méa váaárlók megblaható 
helyről a termelőktől szerezzék be a mézet, caalódá-
Bok elkerülése miatt. Aa Idei calkl méa színe vörösses 
barna éa ha jól van pergetve (lefödeleaett  méaből) 
meglehetős sűrű. Aa lae nem éri utói u elmúlt évit. 
Még Itt la éreaattk a sap hláoyát Figyeli 

— Jóváhagyták aa Első Fakitermelő Saő-
vetkeaet alakuló Iratait. A Szövetkezeti Központ 
jóváhagyta aa Első Székely Fakitermelő éa Értékesítő 
Szövetkezet alakuló Iratait a Így Cslkvármegyének ez 
aa első nagyfontosságú  gazdasági szervezete rövid Időn 
belül megkezdi működését. A szövetkezet életre hlvá-
Bában Dr. Pitner Árpád és Sztankó Zoltán erdőmérnök 
fáradoztak  önaetlen lelkesedéssel és aa ő érdemük, 
hogy blaonyoa elfásultság  és sok gáncs között méglB 
megszületett vármegyénkben a Fakitermelő Szövet-
kezet. 

— Két kerületre oaatották a koloasvárl 
tartományi Igaigatóaágot. A Kolozsváron Bzékelő 
tartományi Igazgatóságot éa Erdély területét közlgaa-
gatáailag két kerületre oaatották fel.  Aa I. kerülethez 
a következő megyék tartoanak: Fehér-, Kolozs-, Mára-
maros-, MaroBtorda-, Naszód-, Bzatmár-, Szamos-, Szi-
lágy- ÉB Torda-, dr. Hodor Viktor tartományigazgató 
vezetése alatt; a 11-ik kerületet Brassó-, Csík-, Foga-
ras-, Udvarhely-, Szeben-, KÍB- éa NagykükUUő- vala-
mint Háromszékmegyék alkotják. A tartományigazgató 
dr. Joe Gherman. Mindkét kerület székhelye Kolozs-
vár, Ferdinánd klrály-ut 38. aaám alatt van. 

— Tudnivalók a látványossági adóról. 
A csíkszeredai pénzügylgazgatóság a következő aorok 
közlését kéri: A pénzügyminisztérium bélyeg és for-
galmiadé Igazgatósága 121.624 számú folyó  évi julius 
bó 19 én kelt körrendeletével, az alábbi intézkedést 
tette, amit tudomásul vétel és alkalmazkodás végett 
az érdekeltek tudomáBára hozzuk. „Administrator Uri 
A közBégl éa nem megyeszék helyén lakó éa szórvá-
nyos esetekben működő látványOBBágl vállalatok pana-
szára, hogy tudniillik a kincstári adóhivatalok nem 
fizethetik  mindjárt vissza, hanem caak néhány nap 
múlva aa el nem adott jegyekért utólagos elszámolás 
végett letétbe helyezett látványoesági adót, a követ-
kezőket rendelem. A látványosság! vállalkozók, akik 
nem várhatják be a számvevőségi törvényben az adó-
hivatalok részire előirt formaságokat,  amikor a letétbe 
helyezett adó visszaadásáról van szó, aa el nem adott 
jegyek után, amely ÖBBseg a látványosság! adóról aaólé 
törvény 20-lk § ában előirt rendelkezőn értelmében az 
előadás, látványosság vagy szórakozás idejétől Bzáml-
tott 16 nap alatt volt leteendő a pénzügyigazgatóság-
nál a ugyanott láttamozandók a belépő-jegyek Is, ezek 
a vidéki vállalkozók tehát közvetlenül  a bevételező 
és kiűietó  Pénzügy igazgatósághoz  kell,  hogy 
letétbe  helyezzék  a látványossági  adót  s ott is 
kell  a belépő  jegyeket  lebélyegeztetniők  s nem a 
vidéki  adóhivataloknál.  Ebben az esetben a jegyek, 
szabályszerű leszámolása után azonnal vissza kaphat-
ják az el nem adott jegyek után letétbe helyezett adót, 
megkapván a rendes nyugtát az eladott jegyek után 
járó adóról. 

— Halálozások. Csedó Gábor földbirtokos,  folyó 
évi julius hó 22-én, 68 éves korában meghalt Csík-
menaságon. 

— ÁgoBton JózBef  nyug. állami Igazgató-tanító, 
64 éves korában, folyó  évi julius hó 26-én éjjel Bslv-
azélhüdésben meghalt. 

- A l i ) munkakimarat adó. A PénzQgyigazgatóság 
közli: A Uon. OHolal 238 számában, mn't év október hó U-én 
kihirdetett munkák) marik létesítéséről szóló törvény értelmé-
ben a mnnkatlgyl minisztérium 36992 ezámu éa folyó  év julius 
hó 7-ról kelt rendeletével megállapította a felállítandó  munka-
kamarák részére táró adóknlosát, ami 0 30 ai&zalékot tesz kl. 
Ezt az adót a kereskedelmi éa Ipari vállalatoknál, elhalmtzás-
ban levó szellemi éa fizikai  munkások, tisztviselők tartoznak 
Gzetnl a vállalattól élvezett és 4 — 8 százalékos fizetési  adó alá 
esd jövedelmük ntán, ame y adó egyszerre fizetendő  be a 4 és 
8 százalékos adó lerovásával az Illető válla'ab vagy munkaadó 
által, levonván természetesen az llletó tisztviselő és munkás 
fizetéséből.  As állami tltztvlselők kinevezéséről szóló törvény 
alapján kinevezett tisztviselők nem tartoznak ennek a Járulé-
kos 0 30 százalékos adónak a fizetése  alá. Azok a mesterek, 
akik foglalkozásukat  az Ipar törvényben szabályozott feltéte-
lek alapján elnyert képesítést engedély alapján gyakorolják, 
amennyiben legkevesebb 10 alkalmazottal dolgoznak, vagy 20 
lóerőt meghaladó motortkas erővel, szintén kötelesek ezen 
mesterségük után megállapított jövedelem után a munkaka-
maral pótadót fizetni.  Az adófizetés  1933 évi julius hó l-ével 
lép életbe. 

— Vigyázat megint felülvizsgálják  a 80 és 
100 saáaalekos rokkantakat. A julius 12-én meg-
tartott minisztertanács elhatározta, hogy a nagy rok-
kkantakat felülvizsgálják.  A törvény sserlnt 100 száza-
lékos rokkantak a vakok éa mindkét lábukra vagy 
kezükre amputáltak. — Legutóbb 1929 év végén és 
1930 év elején vlBBgálták felül  aa össaeB legénységi 
éB tlBstl rokkantakat. A legénységet minden vármegye 
saékhelyén, a tiszteket Bukarestben. Most a 80 éa 
100 százalékos legénységi rokkantakat fogják  Buka-
restbe hlvnl, felülvizsgálatra.  Érthetetlen a kormány-
nak ea aa emberklnzása. Hiszen éppen aaokat a rok-
kantakat viszi ujabb felülviaagálatra,  akiknek amputált 
végtagjaik 1930 óta kl nem nőhettek éB a vakok látá-
sukat visBza nem kaphatták. A felülvizsgálatot  a mi-
nisztertanács elhatároata. Még nem tudjuk, mikor hajt-
ják végre. Mindenesetre pontos adatokat aaeraünk, a 
kérdéBt figyelemmel  kísérj ük és lapunk utján kellő 
Időben köaöljük vármegyénk rokkantjaival. 

— Lopások. A gylmesvölgyl fakitermelő  jelen-
tése alapján a csendőrség letartóztatta Mátlca Antal 
és Böjtbe Mátyás famunkáaokat,  akik a gyárból régebb 
Idő óta loptak. Átadták aa Dgyéaaaégnek. 

Lata György cslkszentmártonl származású szoba-
festő,  a helybeli állami glmnáalcmból egy téli kabátot 
lopott. Most letartóztatták. 

— Elekes István gyergyóujfalvl  gazdának lakását 
ismeretlen tettesek kifoaatották  aaon idő alatt, amig 
családjával mezei munkán dolgoaott. 

— Tarta Jinoa madéfalvl  korcsmárost egy Du-
mitra GyBrgy nevű Curtea de Argesl gyermek alkal-
maaottja meglopta. A  gyermek altftnt 

—Miért olyan drága Csüunegyében a onkor. 
Vármegyeseerte panasz van a cukorárak miatt Amig 
máa helyeken 26—26 lej egy klgr. cukor ára, addig 
nálunk még mindig 30—32 lej. Maroaváaárhelyen egy 
klgr. cukor 26 lej. — A közönség nevében felhívjak  a 
figyelmet  arra, hogy a cukorárakat leszállítsák. 

— Hat-hat esztendő emberölésért. Ba év 
farsangján  Tanké Károly (kocala) és Molnár Béla gyl-
mesközéplokl legények agyonütötték Tanké Gy8rgy 
csángó gazdát, á holttestet bedobták a lakásának tor-
nácára, ahol felesége  akadt rá. A helybeli törvényszék 
szünet! tanácsa a napokban tárgyalta aa ügyet éa a 
gyilkosokat hat-hat eBatendel nehéa börtönre Ítélte. 

— A tönkrement fakereakedő  halálos tra-
gédiája. Deblinger Mórica volt marosvásárhelyi fake-
reskedőt halálos szerencsétlenség érte. A gaadaaágl 
válságban elvesaltette vagyonát az egykor Igen jó kö-
rülmények között élő fakereakedő.  Aa életet élőiről 
kezdte éa QyergyótölgyeBen tartott egy klaebb fatele-
pet, ahol ő maga la megfogta  a munkát Julioa 22-én 
a telepén egy farönk  ráauhant a saerencsétlen emberre 
éa agyonütötte. Traglkua halála vármegyeaaarte őszinte 
réaavétet keltett. 

— Iameretlen hulla. A cslkszsntklrályl csendőr-
járőr a zsögödl erdőben egy 49—60 év körüli, munkás 
kOlBejfl  ember hullájára bukkant. A bullán semmi külső 
erőszak nyoma nincs. Személyazonosságát nem Bikerült 
megállapítani. 

— Iámét ujabb állatokat tépett szét a 
medve. A hargitai erdőségekben garázdálkodó medve 
a napokban iBmét széttépte Varga Sándor taplocaai 
gazda tehenét, Vasa Gyárfás  lovát éa egyik pásztornak 
egy ökrét. Julius hó 23-án hajtóvadásaat volt a medve 
után, azonban a hajtás eredménytelen maradt. 

— Kóbor oigányoknál aok eaer lajt talál-
tak. A tusnádi határban 3 szc -Jr cigány ütött tábort. 
A tusnádi cBendőrőrs átkutatta a karavánt legnagyobb 
meglepetésére vagy 17 eaer lejt talált náluk. A valla-
tás során kiderült, hogy Kézdlvásárhely éa környékén 
lopták. A csendőrség átadta a cigányokat a sepsiszent-
györgyi szárnyparancsnokságnak, amely a nyomoaáat 
tovább folytatja. 

— KöazSnetnyllvánltáz. Hálás szívvel mondok kSazS-
netet J e n e I DezBŐ oalkszeredal postafőnOk  urnák, a postai 
tisztviselőknek akik férjem  tragikus halála alkalmával annyi 
jóindulattal éa segítőkészséggel támogattak; kSsaOnSm mind-
azon Ismerőseinknek rész rétét, akik gyászomban velem voltak. 

özv. Salamon Árpádné, szül. Péter Juliánná. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A t e j r ő l . 

A tejnek tápláló hatását általánosan Ismerik. 
Mégis a tejtermelés fokozása  érdekében egyes vidéke-
ken vajmi kevés vagy éppen semmi Bem történt. 
Egyik 8000 holdas uradalomban, ahol több mint 200 drb 
tehén volt, nem tudtak reggelire nekem tejes kávét 
biztosítani, mert a 200 drb tehéntől naponkint csak 
30—40 liter tejet tudtak fejni  a ez a mennyiaég as 
uradalom alkalmazottainak már előre le volt foglalva. 
A tej helyett teával szolgáltak kl. 

Ninca Bemmiféle  más táplálék, amelyik egymagá-
ban ugy kl tudná elégíteni a szervezetet, mint a tej. 
Eléggé bizonyltja est azon körülmény, hogy a kia gyer-
mekek, egyéb szopós állatok tisztán tejen élve pom-
pásan fejlődnek  a ha bármi ok folytán  megvonják tőlük, 
a változás feltűnően  ésarevehető. A háború előtt mea-
terségea tejről sokat beBaéltek a voltak, akik megijed-
tek, hogy ml lesz a tehenekkel, ha már nem lesz az 
ő tejükre szükség. A vegyésaet a tej alkaté részeket 
öBsze keverheti, de ez Boha aem fogja  pótolni aa élő 
állat tejét, mert ebből hiányozni fog  mindenkor aa 
ölet munkája. 

A tehén tej átlagos öaaaetétele a következő: 
Via 87 65»/, 
Zsír . . 3 40°/. 
Sajt anyag 2 90*/o 
Fehérje 0 60V, 
Egyéb légenyt tartalmazó anyag 0'20'/o 
Tejcukor . 450°/. 
Hammu . . . . • 076'/. 

összesen . 100.00°/« 
Amint eaen kimutatásból látható a rendes tejben 

1b van vla elég, eaért eat viszel aaaporitanl bünöa 
dolog. Egyébként a vizezések éa egyéb tejhamlaltások 
ma már elég könnyen megállapíthatók éa a hamisító-
kat a törvény bünteti. 

Legfontosabb  alkotó réss a aalr, ami elég tág-
határok köat mozog tehenek aaerlnt 2°/o-tól 6°/o-lg. 
Aa a tej, amelyiknek caak 2 6*/o zsírtartalma van 
caak fele  értékkel blr aa 6°/«-al szemben, vagyis 2 liter-
nek 1 liter értéke van. 

Ezért a tej zsírtartalmának vizsgálatára nagy 
Bulyt helyeznek és már sok helyen nem Uter sserlnt 
fizetik,  hanem zsírtartalom aaerlnt. A zsírtartalom meg-
határozása Igen könnyű éa eaért a Gerber-féle  aalr-
vlzsgálatot minden tejszövetkezet és minden Jobb tehe-
nészet gyakorolja. 

Nem áll a gyakorlatban elteijedt aaon néaet, 
hogy amelyik tehénnek aok teje van, aa gyenge s a 
kevés tej zsírosabb. Ea a tehén egyedi tulajdonságá-
hoz Igazodik. Igen aok vizsgálat Igaaolja, hogy a aok 
tejet adó tehénnek la a teje gazdag zsírban, viszont 
a gyenge, a kevés tejet adó teheneknél Is találunk 
zsírban szegény tejet. 

A tejfogyasztás  mértéke nálunk la Igen kevés, 
minden aaékely családnál naponkint a háanál 8—4 Uter 
tejet Igen jól elfogyasathatnának.  KOlOnöaen a gyer-
mekek fejlődésén  lenne Igen JA hatáaaal a nagyobb 
mérvű tejfogyaaatás.  Mindjárt aem leoae aaayTatf-
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kStke, kla nSvésQ gyermek. De ai öregeknél 1B, ahol 
a fogazat  rendesen hiányos, a nagyobbmérvtl tejfo-
gyaBstás Igen Indokolt. 

Uilyen jól talál a tej a pltyókáhoa, mennyivel 
jobb lenne, ha akkor, amikor a gyermek kesébe adónk 
egy-egy pityókát, mindjárt egy csupor tejet IB adnánk 
hozzá. Erre gondo'ják adnánk Bslvesen, de ha ninca. 
Iliért nincB? Amikor sehol a világon tejtermelésre 
nem kedvezőbbek a vlsaonyok, mint a Székelyföldön 
De ha jobban tetszik 8—4 drb tinó éa egy 2—3 liter 
tejét adó tehén tartása, kl tehet arról ? Nem jobb 
volna-e a sok CBÜg marha helyett 1—2 drb 15—20 
liter tejet adó tehenet tartani? 

Vannak, akik as édes lejből csak keveset tudnak 
enni. Az ilyenek próbálják azt, mtnt a málna Baörpöt 
szalmaszálon szívni, különösen akiknek orvosilag var 
elrendelve a napi sok tejfogyasztás.  Nagyon jó volna, 
ba a kovapzit fogyasztása  általánossá válna. Ez B 
megalvadt tejnek egyik igen élvezetes félesége,  külö-
nösen nyáron. A bolgárok fogyasstanak  ebből Igen 
sokat s a románok a Bánátban. 

A tej kezelésnél Igen fontos  a tisztaság. A forra-
latlan  tej fogyasztásánál  legyünk óvatosak, mert p 
tehenek közt a tuberkulln betegség meglehetősen elter 
j îdt; teljesen egészaégeanek látszó teheneknél is elég 
sokszor található és a tejről as emberre ls átmegy. 
De forralva  bárminő tejet bátran fogyaszthatunk,  mert 
a forralás  BZ esetleg jelen levő baccillusokat tönkre teszi 

A bivaly tejben a zsír 8°/„ a fehérje  4°/,. a juh-
tej ZBirtartalma 9°/o, fehérje  6°/,, a kecske tej össze-
tétele majdnem egyezik a tehenével. 

A tej összetételére a különféle  takarmányok eteté-
sével befolyást  nem gyakorolhatunk, caak a mennyi-
Bégére 

Hogy miképpen képződik a tej az állatban, erre 
nézve külöofile  elméleteket állítottak fel,  de teljeBen 
blatoBat ma sem tudunk. Szólte  Mihály. 

Kisállat kiállítás Sepsiszentgyörgyön. Az Erdélyi 
Gazdasági Egylet által S e p s i s z e n t g y ö r g y ö n augusztus hó 
2t>—30. napjain rendezendő mezőgazdasági és ipari kiállí-
tás kiegészítő részét fogja  képezni a kisállatkiállitás, mely 
az 192'.) é.i hasonló kiállításon is Sepsiszentgyörgyön igen 
nagy sikerű volt. A kiállítás most jóval gazdagabbnak és 
változatosabbnak Ígérkezik, mert a baromfiakon  kivül nyulak, 
galambok, méhek éa kutyák is kiállíthatok lesznek. A ki-
állítás tndnivalóit az E. G. E. titkári hivatala iC'luj) díj-
talanul küldi meg, a bejelentések is a lenti címre küldendők. 

Az erdélyi gyümölcs értékesítés szervezése és 
megkönnyítése. A gyümölcstermelő gazdától három-négy 
kézen keresztül jut a termelés a fogyasztóig,  igy a piac 
10 lejes árából rendszerint még fele  sem jut a termelőnek. 
A Nagyenyedi „Hangya" Fogyasztási és Értékesítő Szövet-
kezetek Központja gyümölcs értékesítő osztályt szervezett, 
bogy gyümölcstermelő gazdák termését a közvetítők kikap-
csolásával elsőkézből juttasa el a fogyasztóhoz,  illetve a 
fogyasztó  piacokra. A „Hangya" Központ uj irányú gazda-
eági mozgalma nagy jelentőséggel bír, különösen és első 
sorban Xagyenyed környékére, mert Nagyenyed és vidéke az 
ország egyik legnagyobb és legjobb gyümölcstermelő vidéke. 
Jövőben a szövetkezet adja el a termelők gyümölcsét és 
gondoskodik a megállapodás szerint az eladott gyümölcs 
szakszorü csomagolásról is. A gyümölcsértékesítést a szövet-
kezet a közeledő barackértékesitéssel kezdi meg. j 

Élelmiszer Ipari kiállítás. Az Erdélyi Gazdasági j 
Egylet által rendezendő mezőgazdasági, ipari és kisállat-j 
kiállításnak egy külön csoportja lesz az élelmiszer ipari | 
kiállítás, amely eddig nem szerepelt külöu csoport gyanánt i 
az EGE nagyszabású kiállításain. Az augusztus 2<í—30 J 
napjain Sepsiszentgyörgyön rendezendő kiállításon már külön ] 
csoportként szerepel a kiállítók kívánságára. E csoportban! 
kíállithatók lesnnek az iparilag előállított nyers és fogyasz-' 
tásra kész élelmiszerek hus, liszt, cukor, gyümölcs, tej,) 
zöldség stb. feldolgozó  ipar termékei és melléktermékei. 

E csoport lesz egyik legvonzóbb része a kiállításnak, 
mert eddig is kitűnő hal, bus, gyümölcs stb. konzervek és 
készámk lesznek itt nemcsak beszerezhetők, hanem kóstol-
hatók ÍB. A kiállítás tudnivalóit díjtalanul küldi meg az 
EGE titkári hivatala (Cluj—Kolozsvár, Str. A. Muresen 10.) 
ahova a bejelentések is küldendők. 

A kormány engedélyezte az E. O. E sepsiszent-
györgyi kiállítását. A belügyminisztérium értesítette az 
Erdélyi Gazdasági Egyesületet, hogy a Sepsiszentgyörgyön 
augusztuB hó 2(>—30 napjain rendezendő mezőgazdasági, 
ipari és kisállatkiállitását engedélyezte. A kiállítást erköl-
csileg támogatják az Erdélyrészi Méhész Egyesület, a Ilárom-
székvármegyei Gazdasági Egyesület, a Vármegyei Mezőgaz-
dasági Kamara, a Székely Nemzeti Muzeum, az Erdélyi Kár-
pát Egyesület, az Országos Eltenyésztők Egyesületének 
Marosvásárhelyi Fiókja, valamint az összes társ és rokon 
egyesületek. A kiállítás az E. G. E. előnyösen ismert eddigi 
kiállításait méreteiben jóval felül  fogja  múlni. A rossz gaz-
gasági viszonyok dacára is igen látogatottnak ígérkezik a 
kiállítás, mert olyan nagy már is az érdeklődés Erdélyszerte 
a gazdatársadalom minden rétegében. 

Bélyegklállltás Sepsiszentgyörgyön. Érdekes, bogy 
az Erdélyi Gazdasági Egyesület sepsiszentgyörgyi mezőgaz-
dasági, ipari és kisállatkiállitása milyen széles rétegek érdek-
lődését tudja felkelteni  a mai su'yos gazdasági viszonyok 
mellett is. A bélyeggyüjtéssel foglalkozó  falusi  műkedvelők 
arra kérték a kiállítás rendezőségét, hogy vegye fel  a ki-
állítható tárgyak sorába a bélyegeket is. A rendezőég ter-
mészetesen nem zárkózott el a kívánság elől, és a bélyeg-
kiállítást a fényképészeti  kiállítás alcsoportjaként illesztette 
be a kiállítás kereteibe. A megnyilvánuló érdeklődésből 
ítélve a kiállításnak, mely augusztus 26—30 napjain fog 
megtartatni a bélyeg csoportja ia gazdag éa változatos éa 
egyben mint ilyen első lesz Erdélyben. A bejelentéseket az 
E. G. E. titkári hivatalához Kolozsvár, Attila-u. 10 külden-
dők angusatua hó 15-ig. 

Í A L A P Í T V A 1929. | 

• Nagyváradi Zsidó Fiainternátas újonnan átalakítva, f 
^ Oradea, Strada Delavrancea (Ritok Zs.-u.) 17. A 

Igazgató: Szilágyi Ádolf  líceumi tanár-
F e l v e s z kereskedelmi iskolába, líceumba és gimnáziumba járó n ö v e n d é k e k e t . 
Arai nem magasabbak a privát háznál kért dijnál. A növendékek szaktanárok által 

nyernek előkészítést. Komoly érdeklődőknek prospektust küld. »_5 
Értékesítsük természeti kincseinket. Erdély ter-

mészeti kincsekben olyan gazdag, hogy messze löldön nin-
csen ehhez hasonló gazdagság. VaBa, aranya, Bzene, föld-
gáza, sója, ásványvize, gyógytürdői, cement, gipsz, mész, 
téglaépitésre alkalmas kőzete, talaja, márványa, aragouitja, 
Iája, stb., stb. Igen Bok birtokos nem tudja hasznosítani a 
birtokában levő kincseit, mert anyagjaik felhasználási  lehető-
ségeit nem ÍBmeri. Ez Erdélyi Gazdasági Egylet által aug. 
hó 2B—30 napjain Sepsiszentgyörgyön rendezendő mezőgaz-
dasági, ipari és háziállat kiállítás keretében Erdély termé-
szeti kincsei külön csoportban kerülnek kiállításra és a ki-
állítás rendezősége az anyagbiráiati áttekintése alkalmával 
díjtalanul szolgál az érdekelteknek szaktanácscsal. Ajánljuk 
az érdekelteknek figyelmébe,  hogy a kedvező alkalmat hasz-
nálják ki. lejelentéseket elfogad  az Erdélyi Gazdasági 
Egyesület titkári hivatala Kolozsvár, Attila-u. 10. BZ. 

Gazdasági gép, eszköz és anyagklállltás. Az 
Erdélyi Gazdasági Egylet ez évben Sepsiszentgyörgyön 
rendezi meg augusztus 20 — 30 mpjain nagyszabású mező-
gazdasági és ipari kiállítást, amely iránt a súlyos pénzügyi 
válság dacára is élénk érdeklődés nyilvánul meg. A kiállí-
tás mintegy 50 teremben és ennek megfelelő  szabad téren 
fog  megtartatni. A kiállítás 12 csoportjának egyike a mező-
gazdasági gépek, anyagok és eszközök kiállítása. E csoport-
ban kiállíthatok: gazdasági gépek, traktorok, ekék, vető-
gépek, boronák, kapáló és aratógépek, rosták, osztályozók, 
szelektorok, motorok, takarmányl'eldolgozó gépek, herelejtők, 
mérlegek, állattenyésztési, tejgazdasági, erdészeti, kertészeti 
gépek és eszközök, jármüvek, szállító eszközök, autók, 
kocsik, szekerek, Növényvédelmi szerek, műtrágyák. Ház-
tartási, lakberendezési, ruházkodási stb, ipari cikkek és 
termékek Uj találmányok. A kiállítás prospektusát dijtala-
lanul küldi meg az EGE titkári hivatala (Cluj/, ahová a 
bejelentések is küldendők. 

T U R I S Z T I K A . 
A Ü. T. E. C9lkl Tarlft'a  Csoportja 1933 évi aofţQf-ztus 

hó 13 áo vasárnap iingyezn̂ áHB taplsta-talá)kozó; r'udez nép-
ünnepéllyel kapcbolatosan at egveHhÖl iw n̂ dékházáuál, amely-
nek egy éves fennállását  in ünnepelik A tavalyi Ma való ün-
nepély óta aránylag Igen sokan keresték fol  közulről, de főképp 
távoli vá-osokból tz egy-sköl m?D'>dékház«t és környékinek 
r tka szépségű látványons*ga;t A Gyilkostólmz vezető atja 
inlalt̂ ls sokan szívesen választják ezt a röv.debb és VHHO/H 
tos awt Ez év tavaszao a Cslkl Csoport uigy áldozatok á áu 
a menedékházhoz nyá'l konyhát, te'rafzt,  kö̂ ezott ntakat, 
ke'Uések t épített, amelyek a ház környékét barátságosabbá, 
lakájosai bá tették. A m> uedékháinak ál'audó őre !a vau. Az 
aagasztos hó 13-lkl larlnta találkozóra eddig bejolentnlte ma-
gát a Kolozsvár E K. E. 17 turistáj», akik egy 10 ni;>os 
székelyföldi  taroéa ls 'észt vesznek. — Továbbá a B. T. K. 
brassói tagjai, a székelyad varhelyi Itarglta, stb. tQrlH'H alak il-
latok tagja kuak l-l autóbusszal való jéezvételét Ígérték be. 

Az Uunepé'y reggel fél  10 órakor kezdődik egy tábo'1 
misével, amelyen a szenttamási rezesbanda fog  egyházi dalo-
kat elAadn'. Utáua Ünnepi b- szádok é* szavalatok következnek 
s fearlsta  értekezés, amelynn az erdélyi tarlstanág aktuál t» 
problémái» tárgyalják mrg. Ebéd atán táno. Estefelé  a halánl 
rézbányák megtekintése. — Készleteket jövó h'tl S2áuibar 
hozzak. 

• 
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Szeptember h ó 1-ére kiadó e g y 3 szoba, 
konyha , me l l ékhe ly i ség , n a g y kertből 
álló lakás, Hargita-uooa 62. Értekez-
hetn i a kiadóba. 

J e g y z ő urak figyelmébe!  A 8 as számú 
földadó-kivetési  lajstrom átdolgozását, a leg-
utóbbi miniszteri rendelet értelmében jutá-
nyosán vállalom. Cim a kiadóban. i_t 

K Ü K Ü L L Ő M E N T I BOR 
l i terenkint i ára házhoz 

^ a l egolcsóbb L g j 

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

C s i k s o m l y ó n Fodor Pál mérnök házában 
2 esetleg 3 szobás k e r t e s l a k á s 
azonnal kiadó. 9 _ 8 

Egy Appel féle  fekete  olmbalom igen 
Jutányos árért eladó, Vámszer Géza 
főglmn.  tanárnál, Csíkszereda. 

M osztály hozása aipztus hó 3-án és 4-én. 
U t i t a a s t e g m t a & e & M 
fidejékea  s e s a t e g y é t , 

mert sok játékos vnn, aki még moatis sajnálja, hogy 
nem ujl otía meg idejében sorsjegyét a következő 
osztályra és ezen számokkal máeok gyarapították 
vogjoaukat éa megszabadultak minden gondtól. 

A sorsjegy esélyei most a IV. ik, 
de különösen az V.-ik osztálynál 
OO a l egnagyobbak . OO 

Kííísetétó &atás£d<í fi&Uaa  ké Sí, 
0 ztálysorsjáték csíki intézősége: 

Smilov i t s Marton, Mercurea-Ciuc. 

Eladó j u t á n y o s á n e g y t e l j e s e n uj üzleti 
portai v a s r e d ő n n y e l együt t . Oim a 
k iadóhivata lban. 

+ Háló, ebédlő ós iroda berendezések 
a legegysserübbtól a 
legflaomabb  kivitelig 

s e l y e m l e i B Á l l i t e t t i s a k k a l 
^ b e • a • r e a h e t ö k : 

N a g y G. Jósze f  aaztalosaál, Zsögöd. 
Msgfalelö  biztosíték mellett rásiletflietésre  Is. 

W 
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Kisajátítási ügyeket: ÎÎS&S: 
kisijátitásí kötvény beváltását éa kicajróiésii', 
é r t á k e m * 1 é a i igények, stb. ügyvitelét, 

N v i m H i i i i n V o k r e n d 9 z é * é t é B nyu*dij*!c fe! 1 yy u y U1J u y y t íK váciét vállaiom Bukaresten. 

Cím injgiuilható e lap kiadóhivatalában, z— 
I

wyiTi i f^ in t '^ in i f ' i i r i i fwwwwii fww' j i  m 

MODELL KALAPOK 2 
tls naponként n j formák  olosó 
árba», rn.*srtAlcLa.t^i.*tólc y 

v k n c 7 e l t a n á r n é n á l g 
Ugyanott készülnek minden- n 
nemű n61 kalapok eleőrendü 

f  anyag hoaaaadaaával. Kalapok 
italnkltáaa a legrövidebb I4Ó alatt. 

S Calkazereda, I. C. Bratlann (Olmná-
zinm)-uooa 111. az., a Sörház könelében. 

HEGEDÜORAKAT 
oonservatorluml módszer 
szerint, J u t á n y o s á n ad: 

S P R E N O Z G I Z I , Cs íkszereda 
Str. Cap. Valovlol (Harglta-aooa) 26. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legazebb éá legtartósabb 
kivitelben a l e g j u t á n y o s a b b 
á r a k m e l l e t t e s a k ö z ö l a 

Vákár üzlet , Csíkszereda. 
VIMfe  V 




