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títhatatlan basáskodó romlottságot, amelytől
A botrányok világa.
ÖsiHETILAP.
csili székelj Malom Sepsiueitoöroön.
annyit szenved az ország jóhirneve.
POLITIKAI,
ÉS TÁRSADALMI
A mu't hét is országosan
megszülte aKÖZGAZDASÁGI
A sepsiszentgyörgyi kiállítással kapcsolatban folyó
Látjuk, hogy rendeletek,
szigorú intézkemaga botrány krónikáját. Felháborító, megdob
bentó mindegyike azoknak a világgá kiáltott
basáskodásoknak, amelyek megismétlődhettek,
amelyeket a napi sajtó hasábjain végig olvas
hatott megint ennek az országnak felizgatott
közvéleménye.
A mai világban minden napra kijut valami
esztelen, a jogrendet, a biztonságunkat ve
szólyeztető kiskirálykodás. Ha nem nálunk,
akkor Temesváron, ha ott csend van, akkor
a Szilágyságban vagy Udvarhelyszéken. Széles
a munkaterülete, a megtorlásnélkttli garázdálkodó szellemnek.
Nem kellene nekttnk a szomszédba men
jünk ilyen természetű eseményért. Csak a mult
hetekben kínzott halálra a gyergyószentmiklósi
rendőrségnek egy l:omiszárja egy szerencsétlen
szabadságos katonát. Ismeri mindenki a hatalommal való visszaélésnek sorozatos csikmegyei
túlkapásait. N *m ezeket akarjuk feleleveníteni
A rendszerről szólunk most. Arról, amely
megtorlás nélkül hagy minden hatósági gaz
emberséget, amely büntetlenül tűri széles ez
országban a polgárok kiszolgáltatottságát.
Lim milyen következményei vannak ezen
mígtürő és szemethunyó felső magatartásnak,
amoly tizenöt esztendő alatt talán egyetlen
esetben sem tartotta szükségesnek elrettentő
[nldit intézkedai. Nim tartotta fontosnak soha
t«z igazságnak, a rendnek, a bizalomnak éa
állampolgári öntudatnak érdekében eljárni mind
azokkal szemben, akik súlyosan vétettek és
bűnöztek a kezükbe adott hatalommal.
M« feltartóztatni sem lehet azt a kialakult
önhatalmi tébolyt, amely gördíti a lavinát az
állami élet nyugodtságá^rt súlyos adóáldozatokat izzadó polgárokra. És kétségbeeséssel tölt
el, hogy az igy felszabadított hivatali indulatok,
a függelem és kötelesség'udásból kivetkezve,
gyilkosai lehetnek éppen a védelmét ellátó
bákés lakósságnak.
E ég csak vég : g pillantani a mult hét hatósági vagy magán kegyetlenkedésein Udvarhely
vármegye egyik c eodőrőrsén minden igaz ok
nélkül egy berúgott caondőr napokig tartó kin
záasal ugy összetört egy védtelen székely embert, hogy amikor azt bemutatták a vármegye
főispánjának, az rosszul lett a véraláfutások
tói eltorzult embertől. — Temesváron egy
részeg főhadnagy, rendőrhatósági segédlettel,
végig inzultálta a békés polgárok egész sokaságát, majd egy Dr. Sziklai nevü félszemű
ügyvédet és Gálik Pál sportbirót, a rendőrség
beavatkozásával illetve annak passzív viselkedésétől felbátorítva, félboltra vert. — Vagy
emlitBük-e a másik világraszóló botrányt, amely
nek főszereplője egy szilágymegyei csendőrőrmester, aki letartóztatta Szilágyballa község
református lelkészét és tanítóját. Ezeket sem
a vármegyei főispán, sem a zilahi törvényszék
főügyészének intervenciójára nem volt hajlandó
elbocsájtanl' A csendőr, a főügyész idézésére
megjelenni aem volt hajlandó.
Bgy hét eseményei dióhéjban. Borzalmak,
emberi kinok, szenvedések, vezércikkbe sűrítve.
Nem azért, hogy tovább fujjuk a felháborodásra alkalmas anyagot. Nem. Csupán asért,
hogy ismételten rámutassunk azon veszedelemre, amellyel nemosak a gyfp'ö siklik ki
az irányító marokból, nemcsak a felsőbb hatósági jóakarat válik lehetetlenné as alantasnak
büntetlen felelőtlenkedésében, hanem mert meg
rendül lefelé minden bizalom as építő, békés
munkát ólő tőmeglélekben.
Nem kótelkedflok abban, hogy a kormánysásra termett elme aggódva néal eat a kipusz-

dések születnek a közönséggel való udvarias
bánásmódról. A gyakorlatban pedig mégis tovább vezeti minden basa a maga örjöngő, megtorló hatósági hadjáratát. Ugy, amint eddig.
Saját szakállára és önálló elképzelése szerint.
Büntetlenül, felelősség nélkül. Csak azért is.
Mindenki a maga szemétdombjáról, korlátlanul
és ami elborzasztó, a felülről való félés minden hiányával.
Bz az oka annak, hogy Szatmártól le
Temesvárig B onnan a Székelyfö'dön keresztül
mindennap megtermi a maga züllesztő és lelket
romboló szomorú szenzációját. Nyomában pedig
elképzelhetetlen keserűséget, féléét, bizalmatlanságot halmoz.
Mire jó ez éppen ma, amikor valamennyien
akkora nyomorúsággal küzdünk. Miért kell
tűrni, hogy as alacson/abb lélek gyűlölete
tovább tobzódjék az együttélő népek megbék Illésének kárára.
Csak egy-két esetbun láseuok példás megtorlást, elrettentő büntetést, azonnal megszűnik
Romániában ez a tűrhetetlen botrány-világ.

Csíkszereda város tanácsüléséből.
CslkBzereda város tanácsa folyó év augusztus
29-én közgyűlést tartott a következő tárgysorozattal:
Jóváhagyta a tanács a községi ttxák átszervezésének uj szabályrendeletét, — második tárgyalásban IB. Ezen szabály rendeletet annak Idején részletesen laaerteltük. Ellen» felláubezéfisel éltek a temetkezési vállalkozók, a kiskereskedők a lakbér egyenérték megállapítása ellen éa a bérkocsi tulajdonosok.
A fellebbezések a fe'sóbb hatósághoz terjesztettek.
K határozta a tanáct 90 öl tlizlfának a szabadkézből
való beszerzését.
A városi ügyész véleményét tárgyalta a tanács
a vlllanyUaem tisztviselőinek fiietés rendukáláaa tár
gvában- — tísaerlot a G tnz cég maga 1B ellBmerl,
hogy a tanácsnak joga van belessólni eaen kérdésbe.
A tanács kUdi» a villanyUzem tisztviselőinek fizetés
csökkeotésére vonatkozó Qgyet, annak aa előbbi Ülésben delegált biaottaágnak, amelyet azzal bízott meg.
hogy október 1-től aa áramdíjak redukálásának lehetőségét megvizsgálja éa arról a tanácsnak indítványt
terjesszen elő.
A tanáca Májer János tanácstagot delegálja a
helyi törvényszék kebelében megalakult szón bizottságba, amely aa igazságügyi hivatalok kiadásainak
költségeit van hivatva előteremteni.
A földművelésügyi miniszterhez a tanáca még
régebben előterjesztést tett és kérte a városi erdőből
10 rendkívüli vágterületnek engedélyezését, bogy a
városi kövezéBt bi fejezhesse. A tanács megdöbbenéssel tárgyalta a földmlveléBÜgyl minisztériumnak ez

évi augusztus hó 27-én este nagy programmos eat
volt a kiállítás területén felállított szabadtéri zzinpadon, ahol Háromszék-, Udvarhely- és Csikmegye fiatalsága mutatta be a ssékely népszokásokat Ba a nagyszabású éB talán sokak által eléggé meg nem értett
és kellően nem méltányolt gondolat is terv Kernné
Bibó Erzsébet urasssonytól származik.
Az előadáshoz a nyitányt és a befejező zenét
egy százötven tagból álló székely zenekar szolgáltatta,
melynek precíz játéka nagy gyönyörűséget okoaott.
Egy Ilyen zenekar öaszehozáBa, betanítása éB vezetése
eléggé meg nem becsülhető kultnrteljesitmény.
A sepslazentgyörgyiek a Csodaszarvas regéját
elevenítettek meg Igen elkerült előadásban s szép énekszámaik, korhű jelmezeik nagy tetsaést váltottak kl.
Rendezőjük Kernné Bibó Brasébet, a mindenki által
Böskenéni néven becéaett úriasszony volt, aki lankadatlan fáradsággal, férfit la tnlmnló energiával rendeate
a „Székely Bsf'-et.
Az udvarhelyiek, Kecaedujfalu fiatalsága, papjuk
vezetésével egy fonó jelenetben énekeltek, mesét mondtak, táncoltak csodálatoB szépen s különösen a „csttrdöngöló"-ben remekelt klaBazlkuBan ssép táncával három
udvarhelysséki legény, A tökéletes preclsltáasal betanított, nagy lzléaael kiválogatott dalalkat reggelig la
BzlveSBn elhallgattuk volna.
Az ősrégi székely lakadalmat a calkmegyeiek
mutatták be, dr. Hlrsch Hugóné rendezésében, aki
280 személyt vonultatott fel 6 falu fiitalságával és
násznépével. Ragyogóan szép éB feledhetetlen volt es
a csíki felvonuás. A különböző falvaknak külSnböső viseletei, a régi csiki táncok szemléltetése, a lakadalml Bzokáaok megelevenltése csodálatos hatást
váltott kl a közönségben. Több mint 7000 ember néate
végig az előidást s jellemző a dologra, hogy a látvány
annyira lenyűgözte, hogy még egy parányi aaj aem
Bovarta aa előadást. Csikraereda, Taploca, Somlyó,
Caomortán, Madaras és Kllyénfalva vettek résst as
előadáson.
A hatalmas méretű színpad, ssékely kapuval,
fa'usl kerítéssel várta a ssereplóket. A néaők megbűvölve nézték a gyönyörű képet. A prologot tökéletes
szónoki rutinnal Szakács Baláas boraeoval birtokos
adta elő, nagy becsületet aaeresvén a csiki gaadaköaönség Intelligenciájának. S akkor megindult a cselekmény, a menyasszony kikérés, a nássoép bevonulás*
B a szép menyassaonynak — akit Adóiján Gial ssemélyeBitett — a búcsúzója. A vőlegénynek, ifj. Gál Józsefnek déléig megjelenése Imponáló volt s a nássnép
valamennyi tagja nagysaerüen állta meg a helyét.
A nász'akoma la megcsodálni való volt az ételek
feladásának szokásaival, amelyet Albert István aaerkeBBtő konferált Ízlésesen éa jókedvűen.
A táncokat Takáca Lajos bankigazgató jelentette be.
A lakoma alatt elBőnek Madaras mutatta be a
falubeli táncalt. Jól betanult, gondoaan előkészített
mutatványukat viharos taps jutalmazta. Ugyancsak igy
volt ez a ktlyénfalviakénál 1B, akiknek saép, sötétes
árnyalatú viselete külön ls nagy tetszést aratott A csiksomlyói és csomortánl fiatalság a hétfélét mutatta be
igen Bzép és fegyelmezett előadásban, ők voltak, kik
ŐBelk szokásait éa hagyományait annyira megtartották,
hogy „kóbereB" cslkl BBékely zaekereken jöttek el as

ügyben adott válaBzát, amely azzal utaBitja el a 10
vágterületre vonatkozó kérést, bogy annak rejtett céljai vannak. — A városi tanács a legerélyesebben vlsz- ünnepre.
A calkszeredalak a Kállay kettőst mutatták be
BBRUtBBltjt eat az indokolatlan gyanúsítást. Elhatározza, hogy a tlz rendkívüli vágtér engedélyezésére csodaszép és tökéleteB betanulással, mutatványuk feledvonatkozó kérésének illetékes helyen való támogatá- hetetlen less a nézőknek.
sára felkéri a főispánt, egyben megbízza Faroga polVégül Daradics Sándor és Miklós Árpád verbunkos
gármestert, bogy a földművelésügyi minisztériumban tánca s csárdás sárta be a táncok sorát, mire aatán
személyesen eljárjon és klsürgesse a kéréB kedvező éjfél lett s a bakter jellegsetea .hallgassanak a uóra*...
elintézÓBét. Személyesen ls meggyőzre a felsőbb ha- kiáltása aárta be a lakadalmat A bakter alakját kitóságot, hogy semmi rejtett cél nem vezeti a tanácBOt, tűnő jelmezben, remek aaékalyes dialektussal és jilsfl
hanem a rendkívüli vágterületeket teljes egésaében a humorral Csáazár Janó alakította.
városi kövezés céljaira akarja fordítani.
Hogy a csíkiak valamennyien remekeltek és a
A tanáca elhatároaaa, hogy a hősök temetője legjobbat adták, amit csak adhattak — elérték vele
melletti városi sétatér céljaira szánt területet egybe- aat, hogy BB egésa közönség az előadásukkal volt
kertell a hősök temetőjével, hogy megkezdhesse anaak eltelve még másnap Is. Igaa, gyönyörűen és jól megbeültetését. A kerltéa elkészítésére vonatkozó drót érdemelt sikerük volt, amelyet nem fog elfeledni aoká
Erdély közönsége. Dicséret is elismerés Illeti aa Ossaea
taálÓB tervet 14.12 lejben elfogadja.
Az O t melletti városi területen építendő nj vá- Bzerep őket, közreműködőket, akik valamennyien egy
góhídra a tanács tervpályázatot hirdet. A városi mér- közös cél elérésének tudatában mindent megtettek •
nöki hivatal által elkésaltett feltételek alapján a terv- siker érdekében. Rendezőjük dr. Hlrsch Hugóné büszke
pályázatot kiírja és három dijat állapit meg a pálya- lehet gárdájára.
A táncok betanítása és falvaknak megsservesése
művek jutalmaiáaára: 15, 10 éa 5 eaer lejben.
Az erdéaaetl hatóság javaslata alapján, a városi Bánd! Mária, Györgypál Károly, Balog Margit, Csiszár
erdő csemetekertjét, a szeredet fürdő mögötti slntérház Margit, Szabó Julla és Péter Árpád (Kllyénfalva) úrközelében állítja be a tanáca. Ugyanott gondoskodik a hölgyeknek, Illetve uraknak képest hervadhatatlan
városi terület fásitáaát azolgálé csemetekert létesítéséről. érdemelt Csíkszeredáról csak annyit, hogy nem volt
A vármegyei közegészségügyi blaottságba a tanács egy aem székelyül érző és fajtáját szerető nő, avagy
férfi, kl ne ajánlotta vo'na fel öakéat mladaat, ami
Élthes Károly tanácsost küldi kl.
A tanács elhatározta aa 5-lk és ö-lk vágterUet- benne legszebb és legjobb, erre as Igaaáa nemes éa
K.
nek valamint a széldöntött famennyiségnek aa eladáaát. siker által bővra jutalmazott célra.

t-ik oldal.
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A régi jó világban egéaa Magyarorazáton, de főA román—orosz viszony. Hirek szerint ként Erdélyben
aa ebéd jóval több fogáaból állt, mint
Románia és Oroszország kapcsolata a közel- manapság, különösen
ebéd. Salnte érthetetA román belpolitika. Tagadni sem lehet,jövőben hiánytalanul rendeződni fog. Herriot, len, hogyan 18 lehetettaaaatÜnnepi
a teméntelen ételsort véhogy a Vaida kormány nagy nehézségekkel aki MoBzkvában jár, ezirányu közvetítő mun- gig enni. Pedig végig ettük elejétől a végéig.
küzd. Egyrészt a megoldásra váró nagy kül- kát végez. A kérdéssel hosszasan foglalkoznak
Em'ékszem, hogy gyermekkoromban nagybátyám
és belföldi kérdések körali tehetetlenség és a lengyel lapok is, azt hangsúlyozván, hogy Iliké Bálint, kl közel három évtizeden át Cslkvármenépszerűtlenkedés, másrészt a pártban duló a román—orosz diplomáoiai kapcsolatok fel- gye főispánja volt, a vármegye tavasai és ŐBZI közgyűlése után mlnd»n évben úgynevezett „nagy ebéd"-et
belBÖ viszály malomkövei között őrlődik. A vételére hamarosan sor kerül.
adott a törvényhatósági bizottsági tagoknak. A blzotmult hét eseményei robbanásig töltötték ezt
Németországnak nem kell a pénz. Schacht tagok Cslkmegyében nagyréBzben ssékely kis- és
az atmoszférát. Vaida miniszterelnök betegBége a Német Birodalom bankkormányzója egyik ságl
köaépgazdák voltak, ugy, bogy ezeken aa ebédeken a
egyszerre megindította a belpolitikai készülő- nyilatkozatában világosan leszegzi: nem kell vendégeknek legalább Is a fele CBlzmáa, BaürpoBztódések és ellenzéki buktató törekvések laviná- Németországnak pénz. Németországnak leg nadrágoB székely volt éa Igy az étlap IB aa ő Ízlésükját. Mindenesetre a kormánynak egyetlen sze- nagyobb gazdasági bűne az volt, hogy 20 mil- höz mérten volt összeállítva. Bár a fogások változtak,
rencséje, hogy az ellenzéki erők mai elaprózása liárd márkányi külföldi p ^nzt forgatott. A hite- nagjjában következő volt aa étrend:
1. Levea.
mellett egyáltalán nincs megoldva a kormány- lezők karmaiban volt, akik ugy és akkor BZO
2. Hal és hideg előitel, kinek Ízlése aaerlnt.
utódlás kérdéee. Általában a román belpoliti ritották meg, amikor akarták. Ezen felül nyolc
3. 811t. Mirtn vagy borjú, körítésekkel.
kában alig van támpont a válságokból való százalékot szedtek a kihelyezett töke után,
4 Szánva*. Síintén körítéssel, Balátával és
kivezető ut meglátásához. Ma sem lehet kiszá- holott saját országukban csak négy százalék
kompóttal.
mítani a történéseket. Ha a kormány tovább volt a kihelyezési kamatláb. Schacht ugyan
5 Sült tészta. Többnyire almaréteB, vagy ehhez
hasonló.
marad csak annak köszönheti, hogy a liberá- ekkor kijelentette még, hogy Németország
6. Töltött káposzta. Ea minden alkalommal ellisok ketté szakadt frakciója nem tud meg- csak áruban fizet, mert igy nemosak anyagengedhetetlen fogás volt
egyezni egymással. A liberálisokon kivUl pedig értéket, hanem munkabért is eladott és az
7. Bilit malac, vagy vad, megfelelő köraettel.
nincsen kormányképeB párt. Meglepetések min- országnak ma az a cMja, hogy minél többet
8 Fagylalt, vagy párfé. Torta éa apró aütemény.
denesetre jöhetnek. Egyelöro azonban ugy dolgozhassék. A húszmilliárdért, amit Német9 Sajtok, vaj. retek.
látBzik, hogy a viharok a kormányon levő ország felvett, húszmilliárd értékű aranyat igért
10. O,. Umö'cj 6a zaardinett.
nemzeti parasztpárt belsejében fognék kitörni annak idején. Nem árut, sem devizát hanem
Etekb' z járu't még kellő msnnylBégü különféle
és elcsendesedni. Érdekes, hogy ebben az aranyat. Az európai adósságproblémákat igy bor, pazsgő, stvanyuvlz, feketekávé és többféle
országban a kormányok egy esztendőnél tovább könnyű volna megoldani. Igy Románia is meg azeszeNitai.
Ma szinte lehetetlennek látszik, bogy mindezt
nem tudnak élni, hogy nyomban el ne bénítsa tudná oldani a maga promlémáit.
valaki végig tudja enni, de akkor — pedig m^gam
munkájukat a távozás komoly veszedelme. Ez
ls EOV llyr-n ebéden vettem részt — mm emlészeír,
meg is látszik rajtunk. Az állandó változások,
Kedvező atmoszférában kezdte meg tár
hogy Rok ember lett volna olyan, aki az egészet végig
kísérletezések olyan közállapotokat teremtettek, gyalásait a román —magyar delegáció Bukane ette volna jó étvágygyal.
amelyek elbirhatatlanok. A tervszerű gazdál- restben. A román és magyar dalegiici<5 aug.
Egyszer, emlékszem, mint flit»1 gyerek sz asztal
kodás és komoly állampolitikai vonalvezetés 31 én dilelőtt tartotta megnyitó értekezletét véltén U tem s £zomaz°dom, egy jóképű csizmás, széfőkeiléke a kormányzati állandóság. Ahol min- a fennálló c'aeríng-egyezméoy módosítására kely volt. Mikor u'oVóe'őttl fogásnál AZ inas a sajtot
den eltelt esztendő után ott kísért a választási vonatkozólag. A magyar bizottságot Magyary odakínálta neki, a közel negyedkllós darabot egészben
összebolondulás, az egész közélet kicserélésé bukares i követ vezeti, tagjai a bizottságnak: kivette éa megette, megjegyezvén:
— Immár, ezt a kh darabot nem hagyom Itt!
nek átka, ott alig lehet szó konszolidációs Parencai Izsó. Takáci Karoly, Pisztory Ödön,
A botliclós kormáry Idijéb n Káll-iy Ubul lett a
munkáról. Hát az nincs is itt éa nem is lehet Korody Sándor, a Külkereskedelmi Intézet főispán,
ő nem Ismervén akk or még a székelyek étvágyát,
ameddig nem ezűli meg az idő a maga van- ipari osztályának vezetöj», valamint Giszner el"ó ebédjén
szintén cacv ebédet iiuott ugyan, de
kezét.
Aurél. Román réBzról réezt vettek a tunícs a fentebbi ételaornál rövidebbet. A meghívottak megkozéson Tilea, CezBr Popercu és Dumitrescu lepetve vették észre, bogy milyen hamar vége lett ez
A gyűlések napja Bukarestben. Elmúlt a Banoa Nttiona'a igazgatója. A tárgyalásokat ebédnek. Egyikük meg 1B jegyezte, elég hangOFar:
vasárnap a fővárosban tiznél több nsgygyülés délután is folytatták. Azok kedvező mederben
— Gyenge gyomra lebet az uj főispánunknak,
zajlott le. A legkülönbözőbb rétegek fejezték folynak és két három nap alatt előreláthatólag ha azt hiszi, hogy Ilyen fálfogra való ebéd elég egy
ki elégedetlenségüket a kormány elbénitó in befejeződnek. A tárgyalásokon román rénzről Hzikelyoek.
tézkedéeeivel szemben.
elsősorban a fakivitel Jtérdéfeiben várnak előA cseh m.igszá lás harmadik évében történt. BilA kölföldi hitelezők nem akarnak Roterjesztést. Magyar részről arra vonatkozólag c-ok MihVy aztmgoval gazda bement LoBoncra, bogy
mániával tárgyalni, amig a kormány a trans- történik előterjesztés, hogy jövőben Románia megfizesse az adóját. Az uj cieb-uralom ugyanis minfermoratoriumot fel nem függeszti. Emiatt a as engedélyeket gyorsabban és simábban adja denkire vagyonadót vetett ki.
Az adóhlvata'ban előadta Bzándékát aa egyik
román delegáció nem is utazott el a párizsi ki a magyar importárukra vonatkozólag.
tisztviselőnek:
tanácskozásokra.
— H-j, n gy haj ep, hogy ennyi pénzt követelA két liberális pártnak nem sikerült a
nek a nzegéuy embertől 1 — sopánkodott, miközben
Egy erdélyi four följegyzései.
megegyezés. A romániai kormányválság hírére,
zsebkendője caücakéből keserves arccal kotorászta elő
amelynek kirobbantója Vaida miniszterelnök — Báró Rudnyánazky Sándor hagyatékából. — a pénzt. — Mikor ugyia olyan aok mindenre kellene
betegsége volt, megmozdultak az összes ellenFiatal tanárjelölt korában KovátB 8. Jinos, aki ez a kis p'nzrcikel
A cseh hivatalnok kedveskedni akart az uj honfizéki pártok. Az ó éB uj liberálisok pártjuknak később a nagyváradi kereskedelmi-iskola Igazgatója
kormányképessé való kiépitéso szándékával lett, Erdélyben nyaralt A mult század kilencvenes társnak :
— Aztái mennyi az az összeg?
létre akarták hozni a pártegységet. Ez azon- éveiben a bicikli még uj találmányaaámba ment a
elég Ismeretlen közlekedési eszköz volt.
— Sok 1 Kétszázhatvan kororal Nagyon eokl
ban nem sikerűit, ami megint csak megerősíti Krdé'yben
Kováts elhatározta, hogy Erdélyben biciklin tesz na— Néa»e jó ember — szíveskedett a tisztviselő.
a nemzeti parasztpárti kormány további ural- gyobb körutat. El la ment s bár sok helyen alaposan
Hát aa igaz, bogy az elég szép összeg, de hát nem Is
mon maradását.
megbámulták az ördögmotollát, szerencsésen megjárta kell azt Igy egyszerre kifizetnie... A törvény szerint
útját. Visaza^rkezve, Ismerő-elnek elbeszélte utazását
A távol keleti események. Szovjetorosz- B aklor mood a el a többi között, hogy mindenfelé tlz év alatt, egyenlő részletben Is letörleszibeti. Az
pedig évente csak huszonhat korona. Nem olyen nagy
ország óriási caapatöuszevonásokat végez távol szlveaen látták a bár az uton a lovak sok helyen fel- ösBzeg,
olyan nehéz volna előteremteni. FizefBen
keleten. Japánban idegesen fogadják az orosz tek tő'e, méz aem volt Bemml baj, caak a tordat bld most ls hogy
csak egy részletet, a többit tegye el, jó leFz
vámnál
fordult
elé
egy
kis
fennakadás
készülődéseket, mely szerint elkerülhetetlenmásra.
Ott ugyanis minden járirú után vámot kell fisétól.
nek látszik a japán—orosz összecsapás.
A tót nagyot nézett. Még egyszer megkérdezte:
Egy gyalogos ember u'án két krajcár, egy könnyű
A .Magyar Szó' betiltásának ügye a kocel tiz tr-berlocBl húsz krajcár, az áthajtott srarvaB— Uiy érti, bogy tiz éven át fizessek minden
Népszövetség előtt. Kövér Gusztáv ,Magyarmarbs, ló, kéz'cBomag után 4 krajcár. M «r most mikor évben busionhat koronát?
— Ugy, ug\ I I<y csak könnyebb I
Szó* cimü nagyváradi naplapját a román ható- rákerttlt volna a sor. a vámos zavarba jött, mert bicikliről szó sem volt, titán még a vámoB aem látott olyat
Biíc^ok csak szemébe kacagott a hivatalnoknak:
ságok betiltották. A betiltás Ogye a Népszö soha
addig. Zivartan válogatott a vámcldulák között
— Hát csak nem hiszi aa ur, hogy tlz évig itt
vétség elé került, amely szeptember 23-ikára a mormogott:
eaai magukat a fene ? 1
kitűzte annak tárgyalását.
— Qyalogoa ember nem, mert rajta D1, kocsinak
8 hogysem értette, mlkoracseh beamter pulykaA román arany termelés fokozása. őfel nem kocsi, szekérnek nem aaekér.
vörösen rendőrért kiabált.
aége Károly király közbelépésére a Nemzeti
Végre merésB elhatározással letépett egy cédulát:
Bank 114 millió lej kO'cBÖnt szavazott meg
— TdBsék I A vám négy krajcár I
az aranybányák termelésének fokozására.
Kováte kifizette a vámot a megnézte a nyugtát. A sepsiszentgyörgyi kiállítás
Németország egymilliárdos vásárlást teszEz vo't a szövege:
csikmegyei kitüntetettjei.
Romániában. A román kormány megkötötte után.'.Nyugta. Négy krajcárról. Ejy darab szabadmarha
Augusztus 26 án ünnepályeB keretek között nyílt
a német csoportokkal azon kompenzációs egyezményt, amely szerint egymilliárd lej értékű
Eredeti alak volt S?olnok Doboka megyében a meg az Erdélyi Qjzdaaágl Egylet sepsiszentgyörgyi
nagyBzabásu kiállítása. Calkvármegye aaékely népe
mezőgazdasági terményt vihetnek ki Német- gyékényest görög kaiho lkns pap. Eszes éB gyors fel megértő
lelkesedéssel fogadta a kiállítás Intencióit s
fogásu
ember.
Eţyazer
aa
egyik
megvebell
birtokossal,
országba. A kormány engedélyt adott, hogy
testvéri saeretettel támogatta annak sikerét. Falvonult
egy
báróval
keveredett
vitába,
kl
hlrea
volt
arról,
fele vegyszerekben fizettessék, a másik felére hogy vltaköaben nem mindig használt parlamentáris arra a csíki élnlakarásnak, munkának minden váltovonatkozóan a németek kötelezték magúi at, kifejezéseket. Akkor la tUabe jött s fe havülten mondta aata a örömmel adunk számadást arról, hogy ezt a
törekvő munkát megbecsülték, értékelték. A csíki széhogy devizában fizetnek.
a papnak:
kely házltpártól kezdve csaknem minden osztályon
— Igen, ea Így van, de pereae annyi marha éa ásót kért e vármegye törekvéae éa öaelnek kincsét
A magyarországi újságírók mult szerdán
Bukarestben időztek. A kiránduló budapesti ostoba ember van, akinek az Ilyesmi nem megy a védelmező, öntudatos életiránya.
újságíró csoportot Tilea alminiszter fogadta. fejébeAI páter megértően bóllngatott.
Nemcsak A calkl kiállítók éa érdeklődők nagy
Kifejtette előttük, hogy ai utóbbi időben a
azáma avatta ünneppé a azentgyörgyl napokat. A dr.
— Aa már Igaa. Nem la hlaal Méltóságod, meny- Hlrach Hugóné rendezésében átrándult ősrégi calkl laromán—magyar jóvisiony mintha romlott volna. nyi marha
van e főidőn, Mlndeneaetre legalább eggyel kodalom mintegy 800 résatvevőjével la hangos bizoBnnek okát Tilea miniszter a revizio mindegyre több, aem mint gondolná...
nyítéka a testvéri éraéa elmélyítésének komoly calkl
fellobbanó kérdésében látja.
akarására. Dr. Hinchaé a u t elgondolását támogató
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csiki leányok éa fiak festői tömege szépet éa mara— A hagyományos oalkaomlyól Mária neve— A gyergyókllyénfalvl bíró válaaatás.
dandót müveit a ssékely össsetartás Inogó világában napi búoeú BB Idén szeptember 10 én, vasárnap lesa. Augusztus
28-án válaaatott Gyergyékllyénfalva községi
őielnk szokásaiból olyan kincset vittek el, Imposáns Cslksomlyó : kegyelembely, őseink busgóaága B a .sok bírót, aa Egyed
lemondása folytán megUreaedett
rendelésben olyan veasnl készülő értéket állítottak be csodákkal ékeskedő Szűz Mária" égi oltalma tette helyre. Miután a Antal
válaaatáa napjáig csak egyetlen listát
a caikl lakodalommal a kiállítás nagy gonddal ÖBBZO- assá. A robotoló székely, de más valláeu éB nemzeti- tettek le Gál András
nevével, ugy Gált a törvény
vállogatott anyagába, amely elsősorban dr. Hlrsch Hu- ségű flt-leánya 1B azlveaen jön el a történelmi viha- Bzerlnt megválasztott bírónak
jelentették kl.
(jónénak B a vele felvonult szereplőinek biztosítja a rokat látott Boldogaaazony lábaihoz. Tőle esd mennyel
—
Tüa
Csikaaenttamâaon.
AuguBBtus 27-én
megérdemelt kitüntető elismerést.
segedelmet, erkölcsi tisztulást, erőt, állhatatosságot
C-dkazenttamáson tűz volt. Leégett tlaenkét gazA kiállítás hátiipari osztályán általános feltü- minden szenvedő És nem blába... Váratlan megtéré- éjjel
épület. Böjtbe Albert, a Csók árvák, Csók
néBt keltett dr. Pál Oáborné háziszőttes anyaga. Pál sek, ma meghallgatások, csodás gyógyulások bizonyít- dasági
Albert János és Bogács Ferenc épületei válQáborné évek sora óta állandó, céltndatoB munkát fejt ják, hogy ő akar és tud IB segíteni I — Cslkaomlyón Mátyás,
kl a csiki festékes értékének feltáráBB körül. Saját a történelem kövei beBzélnek... A kegyhely Nagyasszo- tak a tüa martalékává.
— Élelmiszer lopáaok. Docan Dávid darmamaga járja a csiki falvakat, busdltja ÓB lelkesíti né nya hiv: jöjjetek a régi hittel éB megujuló lelkesepünket a szövőszékhez való vlBBaatéréshez. Tervei, déssel I Szombaton B vasárnap Neve dicsérete hangoz- neatl illetőségű munkás Gáspár György uavölgyl erdőpáaztortól, mialatt az körletét járta, egésa élelemkelmét fest, elhelyezi a cslkl népművészetnek Így elő- zék temp'omban és templomon kívül, mint régen I
késBletót ellopta és azzal megszökött.
kerülő ragyogó alkotásait. — Munkaalkalmat teremt.
— A kisiparosok könyvveaetése. Szabó B4nl
Liilgoalk lélekkel annak ai erkölcsnek talpraállltásán, kisiparos
Albert Jakab 15 éves cslkszentgyörgyl suhanc
beadvánnyal fordult a pénzügymi- Orbán—György
aursly a ssékely gúnyával együtt leveszett a cslkl niszterhez,képviselő
uzvölgyl munkás kalibáját fosztotta kl.
azon
rendeletének
a
visszavonása
érdekéfaluról' Is.
ben, amoly folyó évi Bzeptember hó 1-től kőtelezővé AB ügy a kiskorúak blróaágáhofl tétetett.
— Madéfalvl panaaz. A madéfalvl határban
Dr. Pál Oáborné kiállított háBllparl munkáit a akarja tenni a hiteles könyvek vezetését A pénzügybizottság na;y aranyéremmel tüntette kl Bronz érmet miniszter még nem adott válását ezen beadványra. lévő mezel ut elképzelhetetlenül rossz állapotban van.
nyert ezen osztályon Kristóf János csíkszeredai cipész Amennyiben Szabó Béni közbelépésének nem lenne Két kilométeres szakaszon különösen olyan elhanyamester. Elismerést arattak Salamon Józsefné szent- meg a kívánt eredménye, akkor SemmltőBzéki döntést golt, hogy azon már a csorda sem tud járni. Méteren
királyi, György Róna szentkirályi, Székely Vera csa fognak provokálni annBk tisztázására, hogy tényleg gödrök borítják egész hoBBzában, mint egy pergőtűatószegi, CBiszer Vilmooné somlyói, Kelemen Istvánná köteles-e a kisiparos költséges és szakértelmet kívánó zel megdolgozott területet. Felhívjuk a kÖBBégi elölszentkirályi lakósoft gyönyörű Bzőttesel.
könyvvezetést beállítani. Annál inkább kíváncsian vár- járóságfigyelmét, hogy a község lakosságára olyan
fontos útszakasz karbantartásáról gondoskodjon.
Nagy aranyéremmel jutalmazták Vím'zer Imre hatjuk az ekörül Lialatu'ó felfogáBt, mert évekkel
ezelőtt
a
cslkl
törvénysaék
tömeges
büntetéseket
rőt
— Három esatendő a felesége ellen elköcsíkszeredai Iparmüv^Bs remekelt.
kl a péneügy'gazgatóság feljelentésére, azokra a kis- vetett gyilkosaági kísérlet miatt. Péter István
Az ipari osztályon nagy arBnvéremmel tüntet- iparosokra, akik nem vezettek könyvet.
42 éves brassói eofför ez év februárjában felkereste
ték kl Aladica Zoltán éa Selvarth László calkazeredai
Tölgyesen, különválva élő feleségét éB kérte, hogy
—
A
munkaügyi
biróaágok
hataaköre.
A
fényképészeket.
térjen vissza. Az asszony elutasító válaszára Péter
munkaadók
éB
a
munkavállalók
között
szintén
felmeA Salutáris borviz Ízlésesen kiállított csoportrevolvert rántott és feleségére lőtt. A golyó aa assaonyt
ját, valamint a tusnádfürdői borvizet aranyéremmel rülő vitás kérdések eldöntése az iparhatóságok helyett arcán találta. A sebesülés nem volt halálos. A törvényezentúl a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik. —
tüntették ki a természeti kincsek osztályán.
A hivatalos lap 1933 február 16 ikl száma közli azt szék Péter ellen gyilkossági kísérlet miatt emelt vádat
A méhészet a kiállítás legnagyobb anyagát ölelte a törvényt, amely a munkaügyi blróiágok felállítása és augusztus 31-én hirdetett Ítéletével Péter Istvánt
fel. Ott as erdélvl Méhészegye^ület nagy aranyérmét tekintetében intézkedik. A törvény 15. Bzakaszb aze- 3 esztendei fegyházra éa politikai jogainak 5 évre
az országos nevű szakember, kiváló méhészünk ÓB rint munkaügyi biróságot kell felállítani minden város- való felfüggesztésére Ítélte.
lapunk muakatársa Blénessy Károly BzentdomokoBl la- ban ÓB a bíróság hármas tanácsban Ítélkezik. A tanács
— Pályázati hirdetmény. A csíkszeredai
rós nyerte. Aranyérmet kaptak: Sllló Gyula Z<ögöd elnöke az igazaágügyminlszter által kij alölt bíró, aki
pénzügyigazgatóság 7300—1938. BBámu Bsemtember
éa S'lló Béni csíkszeredai lakósok.
mellett két ülnök működik. Az ülnökök tanácsát a
keltezéssel pályázatot hirdet a csikszentmártonl
Az irodalmi osoportban dr. Bo ?a Lajost, a hely- munkaügyi miniszter nevezi kl nkként, bogy felhívja 2-ikl
kerületi adóhivatalnál megüresedett következő
beli gimnázium tudós tanárát nagy aranyéréit mii tün- a muakakamarát, a kereskedelmi és Iparkamarát, va- V-lk
ÓB pedig: 1. Egy hivatalnok-jelöltl álláara,
tették kl, — úgyszintén arar.yéremmt.l jutalmazták lamint a jogi személyiségként elismert egyéb testüle- állásokra
megállapított 2100 lejes havi javaKozán Imre csíkszeredai gazdasági fe'ügyelő szak- teket arra, hogy hozzák javaslatba azokat a szemé- költségvetésileg
dalmazással. A jelölttől 8 oszt. gimn. végzettség kímunkáBBágát is
lyeket, akiket a miniszternek biról ülnökként való ki- vántatik. 2 Egy adóbehajtó állásra, havi 2100 lel
A mezőgazdasági termények osztályán nagy nevezésre ajánlanak. — A miniszter a kinevezéseket fizetéssel, 4 gimn. osst. végzettséggel. — Ezen álláaranyéremmel tüntették ki Kozán Imrét értékes mag- abban a sorrendben eBsköztl, amiat azok a listán meg sok elnyerésére a pályázati kérések 10 nap alatt bevannak jelölve. Uţy a munkaadók, mint a munkavál- nyu!tandók az AdmlnlBtratlafinanciara de lncassarl al
gyüjteményéért.
A turista csoportban aranyérmet kspott a csík- lalók részéről Bsakmák Bzerlnt 1B lehet a listát ÖBBBB- platl a judeţului Ciuc in Mercurea Ciuc, a kérések
állitani, amennyiben a miniszter ugy kívánja.
szeredai turistacsoport és Albertlnl Jenő.
mellé a következő eredeti bizonyítványok csatolandók:
1. Születési anyakönyvi kivonat 2 Honossági bizonyítvány. 3. Erkölcsi bizonyítvány. 4 Iskolai végsettBége. 5. Katonai blaonylat, hogy katonai kötelenettBéKÜLÖNFÉLÉK.
gének eleget tett. 6. A járási orvoa által kiállított bi— A helybeli róm. kath. főgimnáaium
zonyítvány, hogy egészséges. 7. Egy bizonyítvány aa
I. osztályéba iratkocók flgyelmebel Akik nem
illetékes járásbíróságtól és 8. Bgy bizonyítvány aa
jelentkeztek szeptember l én a falvete'i vizsgára, atoV
ügyészségtől, az Illetékes törvényszék körletéből, mely
srept. 13-án délelőtt 9 órakor jelentkezhetnek m^g.
Igazo'ja, hogy a pályázó büntetve nem volt éa eljárás
— A marosvásárhelyi mankakamara köaAbc- é t
ellene ninca ls folyamatban. Abban aa esetben, ba a
gyfllését folyó év Bzeptember 10-re összehívták. —
fognak
bevezetni,
ahol a gyorB pályázó állott még állami Bsolgálatban, egy blsonyltEzen munkakamarához tartozik Csikvármegye ÍB.
vány csatolandó, hogy mennyi Ideig aaolgált és indoés örömteli munkát szeretik 1 kolása annak, hogy miért hagyta el ast A kéréahea
— Willer képviselő a hadügyminiszter elé
melléklendő egy egyFzerü másolat a kérésről éa annak
terjesati a temesvári botrányt. A mult héten
^
mellékleteiről. A kinevezés késbesltéBétől Baámltott 7
országosan bejárta a közv*hményt az a folhátorltó Újra engedélyezve a legolcsóbb
nap alatt az állás elfoglalandó.
eset, amelynek szereplője egy temesvári ittas főhadnagy és l e g j o b b magyar ábc.
^ ^
io't, aki katonákkal magyar fi ital embereket éa egy
— A osiksaeredal diákbál rendezősége köfélszemű ügyvédet sulyoBan bántalmazott. A panaszt
szönetet mond mindasoknak a Védnök uraknak,
Willer képviselő Sárneonovits hadügyminiszter elé fogja
terjeszteni
M á r k I s t v & u könyvkereskedése akik adományaikkal szegény diáktársainknak továbbelősegítették. 500—500 leit adtak: Dr. Ba— Eljegyzés Péter Gyula központi fő<zolgablró- Gheorgheni, jud. Ciuc és a Tanítók Ön- tanulását
lássy Kálmán, Gál Ferenc, dr. Ilarle Debu, Rancs
Bági tisztviselő fo'vó évi suţuBztUB hó 27-^n tartotta
300—300 leit adtak : Dr. Adler Miklós, N. N.
eljegyzéaét Bartha Gyula és neje leányával Emmu«kával segélyző Hivatala Oluj, Str. I. Maniu 5., Sándor
200—200
lelt adtak : Dr. Balogh Lajos, Botár Vilmos,
Zsögödbep.
valamint minden könyvkereskedő. 2—4 Colonel Criütescu.
Célszer Béla, dr. Daradlca Félix,
^^ ^^^^^^ ^^ ^ q | ^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ Dóczy András, Id. Dóczv János, Gárdos Pál, dr.
— Aa aloaikl főasolgablróaág területén
800 Iparengedélyt adtak vlsaaa. J4hmzó a mai
Györgypál Domokos, dr. H rsch Hugó, Holló Gábor,
nehéz ÓB kíméletlen adókkal megnyomorító helyzetre
dr. Negrea Joan. dr. Valeriu Otetea, Romul Román,
—
Karóval
éa
bloakával
súlyosan
összeaz alcsiki példa A szentmártonl főBzolgablrÓBág terü- verte sajat édesapját. Ivácson Btrát Jánoa remetel N. N., Sprencz Hugó, Welnhold Ágoston. 150—150
letén 1400 Iparengedélyből 800-at adtak vissza. Nem lakóa hasoonevü gyermekének adta egyik darab föld- lelt adtak: Karda Gyula, Solymossy Károly, Ssopos
folytatják mesterségüket a falusi kisiparosok. Nem jének a felét. A gyermeke egyik nap BBZBI állított be LajoB. 155-155 lelt adtak: Tauber Jótsef, Veress
érdemes- Visszatérnek teljesen a gazdálkodáshoz. Mert aa édesapjához, hogy a földnek másik felét ls sdjs Elek. 100-100 lelt adtak: Adorján István, Alvása
az adó egyáltalán nem vettefigyelembe, hogy a faluul
Amikor aa öreg ember ezen kérést nem telje- Árpád, Antal Aron, Balogh Géza, Bartalls Ágost, Baka
kisiparos eddig ls csak télen ült as ipara mellett. Fő- neki.
sítette,
fia karót kapott kézbe B azzal agyba-főbe János, Biró Jóssef, dr. Boga Lajos, Borcsa Gergely,
foglalkozása eddig IB a föld volt As adta a kenyeret, verte a avédtelen
édeBupját, majd a megvadult ször- dr. Buaáa József, dr. Búzás Márton, 120—120 lelt
az életet. N°m BB Ipara. Mellékfoglalkozás volt az
bicskát kapott elő ÓB több kéBBzuráBt ejtett az adtak: Dr. Joan Crister., D. Gh. Cerbu, Cseh látván,
csupán. Est Bem lehetett soha megértetni a ml adó- nyeteg
Alig lehet elhinni, hogy a mai kulturvllágban dr. Calpak Lajos. Domokos Sándor, Elgel Mihály, dr.
kivetésünk szellemével. Addig, bogy kénytelen volt apján.
még
létezhetnek
BÖtét lelkű emberek, akik a ErósB Péter, Ernyey Árpád, Faroga Viktor, Fejér Alletenni a kalapácsot mindannak, akinek csak egy lehe- szülőkkel ssembenolyan
sem
Ismernek gyöngédséget, sze- bert, Fejér Béla, Fríed Miklós, dr. Gál Jóssef, Hótősége van, hogy anélkül ls megélhet. Hisztériás féle- retetet. Ugy érsl aa ember,
valamelyik kongó doBay Kálmán, dr. Horváth Joslf, dr. Kelemen Károly,
lemben menekült minden vidéki kisiparos aa Iparenge- melléki őserdőből kerülnének mintha
ki
as
Ilyen
szégyenteljes dr. Kolumbán Károly, KovácB Jenő, Kosán Imre, dr.
délyétől. mert aa adó megfojtotta. Ha es kellett, hát esetek. Pedig Igen szomorú, a Székelyföldön
elég Köaztler Artúr, Lásaló Ignác. Löffier Marcel, Id. Máitt van aa eredmény. Csak egy járásban 800 kisipa- gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, amikor
yer János, dr. Méra Anton, Colonel Vladimír Movila,
rost veEzitett el aa a rablógazdálkodás, amely kímélet gyermek nem becsüli a szülőket, Bőt a mellékelt példaa dr. Nagy András, dr. Nagy Béni, Nagy Béni, Nagy
nélkUl rátette a gyllkot a becsületes muoka torkára. sserlnt karóval és bicskávalfizet mlndaaért a jóságért István, Nuridaány Márton, Orbán Mihály j. b., dr.
Aurel Otetea, Gustav Oltean, Papp János, Pechár Já— Háaasaág. Kopács Tamás calkazeredai autó- és aggódásért, amellyel felnevelték.
nos, Poppar Iiidor, Purmann DesBŐ, Résaegh Viktor,
taxttulajdonos folyó évi nu«u«s'us hó 27-An tartotta
— Tánomulatság Zaögödfürdőn. A csiksae- dr. Sándor Gibor, Sarbán István, Sprenca Artúr, Bsántó
esküvőjét Tfxe János éa neje leányával Manyikéval, redal utásssászlóalj
ÓB kerületi parancsnokság altiszt jel Albert, Szopos Gáspár, Takács Károly, Takács Lajos,
Caiktubnádon.
1933 évi sseptember bó 8 án, ZBÖgödfűrdőn rendeslk Tarsay Sándor, Stáva Antal, dr. Todor János, dr. Tö— Aa n j nyugdíjtörvény. Amint ismereten a szezon utolsó táncmulatságát, a brassói katona- rök Lipót, Trohán Antal, Végh Sándor, dr. Veress
Romániában nincs egységes nyugdíjtörvény. Emiatt senekar közreműködésével. Belépti-dlJ Bsemélyenként Sándor, Versár Mór, Viacher János, Vogel Jakab,
az ország kűlönbösó nyugdíjas rétegei között óriási csak 12 lej.
Wlnaám Miklós, dr. Zikariáa Bálint, Zakariás Izsák,
Zakariás Jenő, dr. Zakariás Manó, 60-60 lelt
Igazságtalanságok vannak. Régebb Idő óta BBÓ van a
— Boraalmaa késelés Dltróban. Ssöllősi dr.
nyugdíjtörvény egységesítéséről, amely megsaOntetné látván marosmegyei erdőőr Dltró köaségbe jött láto- adtak: Albert VllmoB, Aladica Zoltán. 50—50 leit
Bdtak: dr. Jakab Sándor, Ziharle Sándor, 40 leit
mindazt a sok panaszt, amelyet különösen a csatolt
területek nyugdíjasai szenvednek. Htr szerint a kor- gatóba. AuguBBtus hó 29-én este berúgott állapotban adott 1 N. N.
mány elkéaaült aa uj nyugdíjtörvényével éa aat az ŐBBaetalálkozoit az uccán Calbl Márton régi haragosá— Haróaaódát Ivott. Büket János madéfalvl
őszi parlamenti Oléssaak elé terjeaatl.
val. Rövid saóváltáa után SBÖHŐBI kést rántott elő és
— öngyllkoaaág. öiv. Kajtsa Mártonné 76 éven Cslbln hatalmaa saurásokat ejtett Csiblt haldokolva vaantl munkás Öngyilkossági ssáodékkal maróaaóda
kászonl lakós, felakasatotta magát Augusstus hó 80-án uállították kórhásba. SsöllőBlt átadták aa ügyész- oldatot Ivott. Auguutua 28 án bessállitották a helybeli
a szomszédok találtak rá as Idősebb asssonyra, aki ségnek.
kórhásba, ahol gyógykezelés alá vették,
nyomonuifa miatt dobta ol as életét

Tanitó U r a k !
Mindenütt Ö r ö m

Tanítóknak: árenpdsiéiyel szállítja:

« <k «14«].
— L á b o n á l l ó g a b o n á t n e m l e h a t lefogl a l n i . A pénzügyminiszter szigorú körrendeletet lnté•ett aa öaaiea pénzügylgsagatóságokhoa, amelyben
meghagyja, hogy sem a lábon álló termést nem szabad lefoglalni adótartozás fejében, sem p~dlg a ciéplésnél. Ciak miután as egyes gazdák gtbonájuVat raktárba Beállították, lehet a követeléseket érvényesíteni.
— A o a é p l ö g é p h i l á l o s á l d o i a t a . Bmmer
Károly gyergyósaentmiklósi cséplőgép ulajdonost halálá'oa saerencBétlenBég érte. A gépével Ditró községben csépelt, köaben a motoron valami javítást akart
elvégeanl. A lendítő kerék elkapta a szerencsétlen
ember kaiját. Ifire a gépet leállították Emmer Károlyt
halálra roncsolta a kerék.
— T e r m é n y t l o p o t t a m e n ő r ő l . Köncse József
calkbánkfalvl gazdálkodó ellopott B?ne Gyula cslkBZ9ntmártoni gazdi földjéről 11 kalangya roz-ot éB
egy Bsekér árpát. A károBult feljelentése folytán B
tettes a kihallgatás során azzal védekezett, hogy ő
jóbiszemültg vitte el a terményt, mivel ugy tudta,
hogy az aa aoyÓBáé. A bUnligyl eljáráa ellene folya
matba tétetett.
— É p i t ö i p a r o a o k figyelmébe I Az Erdélyi,
Binátl, Kórösmenti éa Máramaroal Építőiparosok Bzö
vétségének hivatalos lapja a Gazeta Antreprenorilor
Vállalkozók Lapja legújabb száma megjelent. Építészmérnököt, ípitíszt, ípitőmeBlert, kőmüvHiE(tlfTt,ácBot,
kőfaragót éa az összes vállalkozókat egyaránt érd-kll
Az augusztus 25-iki szám főbb tartalma a következő:
Brdélyszerte halogatják a közmunkák megindítását.
Megindulnak a közmunkák a Bánság fővárosában.
Palafedél alkalmazásának előnyel. Az uj úttörvény
pénzUgyl jelentősége, különös tekintettel az orpzág
utakra (második fo'vtatáf). A ku'iuizmlciBzterium leirata megérkezett. Eţy jogos kivánBág. A való élet az
építőmesterek régi jogaival és a struccpolitikát ti.-ó
Építészeti Akadémie. Uj vezetőség a szatmári lpar.es
tület élén. Eredményesen fo'ylk a kontárok U'dözése
Aradon és Temesvárt. Védekezés a szóbeli verseny
tárgyalási rendszer árroml o'ó hatása ellen. A kolozsvári ipartestület Ipltőiparl szakosztályának nj vezetősége. Egy váratlan inspekció Tordán. Ipiros nagygyűlés Kolozsvárt. Árupleci rovatában közli sz Ipltő
anyagok legújabb éráit. Közli az építési engedélyeket
éB piaci híreket. Egy oldalon közöl versenytárgyalásokat és versenytárgya'áBl eredményeket. Mind zok, akik
eme közleményre va'ó hivatkozással a lapot megrendelik 20% engedményt kapnak az előfizetési dijból
Megrendelések a Gazeta Antreprenorilor kiadóhivatala
címére, C'ni, Btrada Gtrll 1 szám, iniézendők.
Kősiónetnyilvánitás.
Mindazoknak a Hügyeknek és Uraknak, kik akár
odaadó munkájukkal, akár lelkes közreműködésükkel
vagy szép táncaikkal segítségemre voltak, bogy a
„Csiki székely lakadalom" sepsiszentgyörgyi bemutatóját sikerre vigyük, hálás köszönetet mordok. L°gyen
a szép siker mindnyájunk kedves emléke.
Dr. Hirscb
Ilugóné.

KÖZGAZDASÁG.
Állategészségügy.
Serszegő üstök. Népiesen:
„Futó farkastól}
og".
A serBzegő üszök a szarvasmarháknak, esetleg juhoknak és kecskéknek, ritkán a sertéseknek ÍB heveny fertőző
betegsége, mely egyes községek legelőin, határain évrőlévre nyáron át szedi az áldozatait. A szarvasmarhák
éves korban a legfogékonyabbak a betegség iránt,
A serBzegő üszök talajtertőzésből származó betegség.
Baktériumai a fertőzött vidék, legelők mocsaras talajában,
iszapjaiban találhatók. Ha e baktériumok akár takarmánnyal,
vagy az ivóvizzel, akár a lábakon vagy a test más részén
előforduló sérüléseken bejutnak az állatba, azt lázasan megbetegítik és 2—4 nap alatt az elhullását okozzák.
A betegség tünetei; Uendesen hirtelen kezdődik. A
fertőzött állat az evést abbahagyja, lázas lesz, reszket,
fázik, Bzomoruan áll egy helyben. Ha mozgásra késztetjük,
sántaBág jelentkezik, vagyis valamelyik lábát a beteg állat
vontatva, feszesen mozdítja előre és lépés közben alig ereszkedik a fájós lábra. Nem sokára jellemző daganat fejlődik
a testnek szón a részén, ahol az izomzat dúsabb, vastagabb ;
igy a combon vagy a taron, esetleg a kereszt tájon, vagy
a lapockán, szugyön és a nyakon. Az izomban szegény
testrészeken nem képződik daganat. Jellemzőnek neveztem
a daganatot, mert megjelenése után óráról-órára nő, nagyobbodik, kezdetben meleg és fájdalmas, később a középrészen
hideg tapintatu s teljesen érzéketlen lesz. Ekkor már a bőr
a daganat felett Bzáraz, merev, sötét — néha feketeszinü.
Ha a daganatot tapogatjuk, ujjaink alatt sajátságos recsegést, sercegést érezünk. Erről a sercegésről a betegséget a
nem szakember is felismerheti. A beteg nehezen lélekzik,
szívverése szapora (pk. 100—110) később lefekszik és a
töldön elnyúlva, mozdulatlanul marad. Elhullás előtt a hőmérséklet leszáll s a beteg görcsök között 2 — 8—4 napi
szenvedés után eldöglik.
Ha a pásztor az állat megbetegedését jelentette a
tulajdonosnak, ez — látván a sántaságot, a fájdalmas daganatot és a daganat telett a bőr megfeketedését — rátámad
a pásztorra, hogy megütötte, megverte, vagy pedig valamilyen vízmosásba bekergette, beugratta az állatot. — Lesz
belőle veszekedés, káromkodás és harag. Megtörténik az
is, hogy a pásztor félvén a gazda haragjától, elhallgatja
ac állat megbetegedését és csak az elhullásról ad értesitéBt.
A gazda az állatott megnyúzatja és eközben észreveszi
a megdagadt izomzatnak részben szennyes barna, részben
feketésvörös szinli elváltozását, csíkoltságát; látja a kötőszöveteknek sárgás, koosonyás beszürődését és érzi a kiáradó,
kellemetlen, avaa vajra emlékeztető szsgot, hitet teáz rá,
bogy az állatját a pásztor ütötte agyon.
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i Nagyváradi Zsidó Fiuinternátus ujonoan átalakítva,í
A L A P Í T V A 1929.

Oradea, Strada Delavrancea (Ritok Zs.-u.) 17.
Igazgató: Szilágyi Adolf líceumi tanárF e l v e s z kereskedelmi iskolába, líceumba és gimnáziumba járó növendékeket.
Arai nem magasabbak a privát háznál kért dijnál. A növendékek szaktanárok által
nyernek előkészítést. Komoly érdeklődőknek prospektust kttld.
5-5
Gyakori eset az is, hogy az élő állaton a daganatot Zsögöd község legforgalmasabb helyén /táron.
a pásztor vagy a tudákos jó szomszéd felmetszi, mert az
üzlethelyiség, lakással, tánctér* imnei,
ők tudásuk és meggyőződésük szerint oda rosz vér gyűlt.
tekepályával
és korlátlan >talr,néréssel,
— Nem is volna székely, ha nem volna valami titkos
kedvező feltételek mellett ki idú. Felvitudománya.
vilúgositást ad Nagy Fln-lor, Zsögöd.
A hulla megnyuzásával, a daganat felmetszésével pedig
nagy hibát követnek el, mert egyrészt áthágják az állategészségügyi törvényeknek ide vonatkozó rendelkezéseit és
ez BulyoB büntetést von maga után, más részt esetről-esetre
újra tertőzik a talajt és igy a betegséget állandósítják,
K ö z h í r r é t é t e t i k , hogy Mihaileni ( C s i k s z m t járványossá teszik.
m i h á l j ) k ö z s é g 1 9 3 3 é v i s z e p t e m b e r hó 2 3 én
Sem a pásztornak, Bem a gazdának, sem a községi d é l u ' á n 3 ó r a k o r , a k ö z t ' r h á z á n á l z á r t a j á n elöljáróságnak nem jut eBzébe, hogy ez egy heveny fertőző
betegség, melyet köteles mindenki azonnal hivntalosan Le- l a t o k k a l 6 é v r e b ó r b e a u j A v a d á s z t e r ü l e t é t .
jelenteni az illetékeB állatorvosi hivatalhoz. Nem jut eszébe
Községi
elöljáróság.
senkinek, hogy a törvény szigoruau tiltja bármilyen véres
műtéteknek (operációknak a végzését a sercegő üsziik-beteg
állatokon, meit a kifolyó vér bel'eilőzi a területeket s azután megbetegednek és el is döglenek az ott levő többi
NÖ L£ y E K
F I G Y E L M É B E
liatal szarvasmarhák is. Tiltja a hullák lebőiözését, rnegnyuzását. Az elhullott állatot lebőiözelleniil, inegnyuzatlamil kell elföldelni a hullakertben A fertőzött területeket,
SzepteiaViri 11 ével nyilik
helyiségeket, eszközöket alaposan kell 1'ertőtleniteni. — Az
meg C s í k s z e r e d á b a n a
+
egészséges növendékállatokat azounnl be kell oltani. Tilos +
a beteg állatot kényszervágatni közfogyasztásra.
Nem szabad a beteg állat busát megenni sem főzve,
sem Biitvn, mert a betegség halálos az emberre is.
Továbbá le kell szokni a tiikos tudományokról, mert
azok már kimentek a divatból és a székely ember igeu sok
kárt szenved miattuk.
flr atianu-uoca 40. szám 2 - I
Teendő: A beteget az egészségesektől azonnal el kell
O-vegy P.'jor 8tcdorné-fele ház.
különíteni s az esetet pedig az elöljáróságnak azonnal
jelenteni kell.
Ilaka, főállatorvns.

Hirdetmény.
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É „Lőtte" angol és francia t

" NŐI PIVAT-SZALONI
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SPORT.
Vasárnap délután 4 órakor fog bemu'nt'''ózni városunk sportkrdvelő közönség'-nek azid-in roegaUiult
Ko ping fooibal c j a p t t a a CSC-vel K<rjiik váró u k
t«port barátait, bogy minél számosabban jeleoj-'m k
meg, hogy tudjon a Ko'piog footbal csapata Is előrehaladni.

A tusnádi vám-malom

Anunţ.

M ^ * L golónyöaebben vállal
vám-őrlést,
i r a b o n á t v á s á r o l , b e c s e r é l , ntb. stb. "flfcl

Hátszegi éa Társai (volt csa'óazegi malom)
Tusn&d Újfaluban, av
országút melle épitve,
Direcţiunea şcoaiei primară urbane de stat
szeptember hó 1-én telMiercurea-Ciuc.
jes
üzemmel megindul.
No. 2 6 4 - 1 9 3 3 .
1. Cursurile şcoaiei primare dc stat încep iu ziua
de 15 Septemvrie 1933.
2. înscrierile se fac in intervalul 1 - 1 0 Septemvrie 1933 intre orele 8—12 şi 15—17 cu excepţia
sărbătorilor şi Duminicilor cuprind în acest interval. 1
3. Cursurile şcoaiei de ucenici se vor deschide'
la o dală ce se va anun|a ulterior. înscrierile se prinţese odată cu cele ale şcoaiei primare dc stat.
|
4. Pentru înscrierile în cl. 1. se cere vârsta de
7 ani împliniţi la 1 Septemvrie 1933, dovedită cu cxlras
de pe actul de naştere.
5. Reprezentanţii legali cari doresc a înscrie copii
lor in alte institute decât şcoala primară de slal din
localitate, vor depune la cancelaria şcoaiei primare de
slat, cu> enitelc declaraţiuni după aceleaşi norme ca
şi in Irccut.
6 Elevii formând vechiul contigcnt al şcoaiei
primare de stat rămân înscrişi din oficiu şi pentru
anul şcolar 1933-1934.
Director,
Vas. Chele.
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VÁKÁR, CSÍKSZEREDA
könyvnyomda, könyv , pBpir-, iró éa
rajzezerkereakedéa, könyvkötészet
Bratianu-uooa

Szülök
flgyelmebel
Az Iskolai év kezdete alkalmából tisztelettel van szerenosém a n. é. közönség és t. azlllők szíves figyelmébe
ajánlani újonnan étkezett Árokkal d ú s a n felszerelt

könyv-, írószer-, tan- és
ra j zszerkereskedésemet

A csíkszeredai állami elemi iBkola
Igazgatósága.
Sz 204—1933.

58.

,

Értesítés.
1. A csíkszeredai á'lami elemi Iskola tanitáBl éve
1933 Hzeptember 16 én kezdődik.
2 Beiratkozások ld •)•> 1933 szeptember 1—10,
ünnepnapok kivételével naponként d. e. 8—12 ig 6H
dó u'án 3—6 óráig.
3 A tanonciskola m egnyitási Ideje később álla
pittatik meg. Beiratkozások az áll. elemi iskola beirá
salvai egyldóben eszközöltetnek.
4. Az elemi Iskola 1. osztályába azon tanulók
írhatók be, akik 7-lk évüket 1933 szept. 1-éo betöltőt
fik és azt anyakönyvi kivonattal igazolják.
6. Akik gyermekeiket nem az á<l. elemi iakolába,
banera más Intézetbe akaij^k beíratni, azok kötelesek
az áll. elemi iBkola Igazgatóságánál nyilatkozatot adni,
mint a mu'tban.
6 Azon tanuló'/, akik eddig Is aa áll. elemi 1Bkólába jártak, aaok 1983/34 évre hivatalból beíratottaknak tekintendők.
Vaa. Chele
Igazgató.
T

Állandóan nagy raktár román és magyar tankönyvekben,
legjobb raln&ségU körzik, könyv- és tolltartók, Iró- és
rajzszerek, kltünA gyártmánya hegedűk, hegedflharok,
hegeda-alkatrészek, {estékek és festiszerek, valamint
mindennemű Iskolai felszerelési olkkekben.
Das választékban kaphatók Irodaíelszerelésl
cikkek, dtsslevélpaplrok, papirkolönlegességek. disz- és ajándék müvek, román és magyar Ifjúsági Íratok, ízléses helybeli és mtlvéazt képeslapok, Irodalmi is zenemüvek.

Könyvnyomdámban

Könyvkötészetem

minden e szakmába vágó
munkák ízlés58, oslnos kivitelben, j u t á n y o s árak
mellett a legrövidebb idí
alatt készülnek.

elvállalja mindennemű IB
kolal, Qzletl és más könyvek lilésea és olosó bekötését és aaok tartósságát
garantálja.

Jutányoa

P o n t o a kiszolgálás!

árakl

Rakettek és tenniszlapdák
nagy választékban kaphatók a

Vákár üzletben Csíkszereda.

V i k i t fc. M u f O T U i ţ i l M ,

T g - y a n o t t l r u r o s A a t 1«

vAllataJüc.

