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mentessenek éa divatba hozassanak a a résztA jegybank felemelésén dolgoznak. A Tempo c.
Julius 2.
vevőkben a vallás-erkő'osi érzés éa as együvé bukuresti lap azerint a Nemzeti Bank 9 milliárddal felemeli
8 vrlóa Boldogasszony napja. Nevezetes ünnepe a tartozás éraése ipoltassék.
a pénzmennyiségét.
Eddigi 21 milliárd helyett 30 milliárdra
HETILAP.
S<ent Ferenc rendlek csiksomlyóiPOLITIKAI,
zárdájának éa a csíkiKÖZGAZDASÁGI ÍS TARSADALMI
szaporítja fel a bankjegyet.

Nom akarok kritikát gyakoro'nl a délutáni 29 pontkatholikus világnak egyaránt. Coiksomlyót búcsújáró
Szó van a parlament rendkívüli összehívásáról.
tény hellyé éa Sarlós BildogasBsony napjat buc-uo«ppá ból éllé esinea, látványon előadás felett sót Inkább
•ivntt» IV. Jenő pipa, 1444 január 27 én, Rómában elismeréssel pdAzom azoknak a Unitóknak és tanító- A statáriumra vonatkozó felhatalmazási törvény hatályának
k :li I 'gfőbb Intézkedésével. B szerint mindazon hívek- nőknek, kik aa egyeB száno.at sok faradsággal beta- meghosszabbítására valószínű a parlamentet julius végén
nek, kik a csiksomlyói Baent Ferenc rendi ko'oMor nították és rendeaték. De mégis meg kell kérdesnem: összehívják.
Az aranyalapon álló országok Párísban értekezSzűz Mária tWateletére ssenteil egyháza javára ada- mit kerestek a székely dalok éa táncok műsorán
koznak a ai emiitett egyházat S rlóa Bo dognanzony a „Vigicek" éa .Bob herceg" című operette bohó- letre készülnek, hogy megbeszéljék a közöa haditervüket
napján estétől másnap estig áhítatosan látogatják: a zatok aene részletei éa a mult század 60 es éveiből azon inllációs törekvésekkel szemben, melyek az aranyvaluta
itt ragadt német tánook elrontott figurái? Etek letörésére irányulnak.
rájok szabott vesnklestől hét esztendőt elenged.
caak ugy kerülhettek a közöoBég elé, hogy nem volt
Szovjetoroszország és Japán között a helyzet
E pipai oklevélből kitűnik, hogy aa obiiervecea egy hossáértő asakember, kl az összegyűjtött anyagot
kisebb testvérek rendjének ez-k a boldogságos Szűz áirostália vo'na. Ugy hallóra, bogy az 1000 székely ismét kiéleződött
Miri» tiszteletire rendelt egyházát, sm-ly aa erdélyi leány o po'. aa Idén is, mint tavaly a Missziói Nővérek
diocesisben Bomlyó területén O áhorsaág (VaUchie) rendezték saját pénstáruk Jtvára Mit jövedelmezett
A polgári és katonatiszti nyugdijak
tzomszédaágában, közel a Tatátok földjéhez, vagy nekik as Ünnepély P Nem tut'om, nem kutatom. De ast
attól nem meaaae fekszik — újra kezdették építeni, tudom, bogy as egéaa c^có a legsaegényebb nép, a fizetésének tervbevett decentralizációja annyija nyugtalanítja
d< az épItlB még nincs befejezve. — Sient Fer nc csíki Bsékelyek zsebéből került kl a az a nép, mely a csiki részek nyugdíjasait, hogy szerkesztőségünket napI uzgó fial a zárda éB templom újra építését, melyet 14 év alatt saját jöcójének megalapozására, intézmé- nap után keresik fel a nyugdijasok a terv megvalósítása
amint azt a pnpal oklevél aaövege is sej teli, tatár- nyek létesítésére semmit sem áldoiott EŐt kono'yan ellen indítandó állásfoglalás végett Mi egyelőre minden naHordák pusztítottak «I, még 1442-ben megkezdették a nem ia gondolt; amely as Idegen uzsora bankfiókoktól gyobb ambició beindítását feleslegesnek látjuk, mert megHunyadi Jtcos Ismeretes segélyével, de C-ittk évek elkezdve, le aa 1000 leány napig, bánáti ku turház vagyunk győződve arról, hogy a pénzügyigazgatóságnak nem
mu va tudták befejezni a jámbor hivők hozzájáru'.á építésig caak arra volt Jó, hogy Idegen érdekekért az B célja, hogy ezen tervbevett intézkedéssel a nyugdíjasok
klfo-ztassA magát, magának pedig még caak egy klB soraiban elégedetlenséget keltsen, hanem éppen ellekezőleg,
- áva'.
Azóta sok vihart láttak éa állottak kl dlada'ma- szövetkezetre való tóiiét aem tudott öBBzegyüjtt-nl; a hogy a nyugdíjasoknak könnyebbé tegye nyugdijaik felvétean a somlyói zárda derék szerzetesei, SíámtalaoBzor mely mint a betanított medve — arciot ezt már pár lét... Ua azonban Dr. György Gábor pénzügyigazgató látja
f-í.du'ták, felégették, kirabolták ellenséges hadak, de év előtt megírtam — mlndenzinek táico't, de a tényó- azt és meggyőződik arról, hogy a tervezett uj rendazer
Si^nl F-retic szent életű fl>t mindannyiszor újraépí- roaáat m'nd g másnak adta: az a nép ea alkalommal nem áll sem a szolgálatnak, sem pedig a nyugdijasok túltették. T ibb mint 500 éven keresztül ea a zárda volt Is gavallérosan kiizzadta a 1 öltségeket. Vessünk caak nyomó többségének érdekében, nem kételkedünk, hogy a
a csiki vallás-erkölcsi, szellemi, gazdasági sőt részben egy tekintetet Csikszerrdába. A Szentlélek ucc* sarkán tervet el nem iogja ejteni.
a po'itikal életnek IB központja éa irányítója, itt aser- van egy nvomoruaágoa kis sso Kl van irva: „Magyar
A pénzügyigazgatóság tervezett újításának célszerütPárt iroda". Ebben a asobt^an nem (O'ltlkat csinálvpziók a határoséi! honvédelmet.
nak, hantm cslkl emberek >uc ujáráíáhos hasonlóan lenségét kimutatandó, — álljanak itt a következők:
A somlyói aserzeteaek vezették tömegesen Nigy- nsprói-napra odaösönlő aere ének Ogyes-bajoa dolgait
Csikvármenyében eddig is a nyugdijak a vármegye
Hz'.-ben alá a csíki Bsékelyeket, a Hunyadi János tábo- intéalk éa tanácsokkal látjal el. Mikor 20—30 ezer földrajzi és közlekedési viszonyait figyelembevéve fizettetriba. Együtt harcoltak, együtt pz^nvodtek, együtt hul- lejnket kidobálunk azért, boi r B Missziós Nővérek által tek, amennyiben a tölgyesi nyugdijakot a tölgyesi, mig a
lottak el a honvédő harcokban. Ő t aaervezték a nép rendezett látvány OB felvonnjs Baépen sikerüljön, kl gyergyóiakat a gyergyóazentmiklósi állami adóhivatalok fizeto'.titást, ók teremtették meg a gimnáziumot es vegei- gordoi arra. hogy as ezer Reoból vérző cslkl székely- ték. A csiki részek nyugdíjasait ellenben emberemlékezet
tek a legújabb Időkig. Ds nemcsak tanitoi, bantm ség szenved tseinek enyhítésére éa a jövő megalapo- óta a osikazeradai központi pénztár fizette és soha senkinek
v ţa-iy.talM éa védelmezői la vultak a csiki népnek B zására IB kellene némi áldozatot boznl? Nap-nap után eszébe nem jutott, hogy az ellen protestáljon, vagy csak
i iz'iny soksio- keaerveaen megszenvedtek azért, hogy látom: több buc<ujáró megy naponkint tanácsért, se- egyetlen szót is emeljen azért, hogy a fizetések a vidéki
ti? ü dizött népet falaik közé fogadták. Maga az ér- gélyért a nyomorú ágoB pártirodára, mint a bányán percepciák által eszközöltessenek. Ea ez természetes is, mert
ti :yi országgyűlés örökített» meg szt a fenséges muo- a ssékely leányok táncos-dalos látványosságára, a a vármegye csiki részének közlekedési viszonyai olyanok,
hogy Csíkszereda, úgyis mint vármegyei központ, de ngyis,
tíUodáat, mit a somlyói sárdt kifejtett, midőn kimon- aportegylet Btb. játékaira vlaalk péusüket.
mint ipari éa kereskedelmi centrum, minden nyugdíjasnak
dó'-!», hogy Oikot a kathoülus bitben éa a jó erkölszerrel megközelíthető, Ü vasúti hálózat végig szacsökben megtartotta.
Higyjuk meg tehát Sirlós Boldogasszony napját könnyű
Az utódoknak nem aaabad ezekről megfeledkezni eredeti rendeltetésének a szenvedő és bűnbánó lelkek lad s csiki részek legtöbb közgégén, különösen ép azokon,
ahol több nyugdijaa lakik. Például a tusnádi, azentsimoni,
i's Sírós Boldogasszony napján szüksége megemlé- békéjének.
verebesi nyugdíjasnak könnyebb vasúton Csíkszeredába
li-zDünk azokról, akik szegényeégi fogadalmuk mellett
Aa 1000 saékely leányok napjának rendeaését
mint a vasúti vonaltól télreeső Szentmártonba. —
mindenkor bő égcs szellemi és erkö'csl táplá'ékot nyúj- pedig ne bisiuk bozaá nem értő idegenekre, banem utazni,
Ugyancsak könyebb a azentdomokosi, szenttamási, madéfalvi,
tóitok mindeneinek, de főként nekünk Csíkiaknak.
csiná juk meg migunk, a magunk céljaira. Táncoljon azentimrei, szentkirályi nyugdijasoknak vonattal CsíkszereAzonban el kell mondanom azt I", bo»y egy bl- már egyszer a caikl székely medve a maga jóssántá- dába jönni és ott mindjárt felvenni a nyugdiját, mint vagy
zTiyos idő óta ea a legrégibb bucn, amint éo tapasz- bél, a maga javára Is. — Legalább ennyit tanuljunk autótaxival, vagy fuvarral menni taploczára, vagy éppen
ttiom Bokát veszített jelentő-égéből éa brn?óségéból. as Idei Bar'óa Boldogaassony-napl búcsúból és 1000 bejöuni Csíkszeredába vonattal éa kigyalogolni Taploczára,
Bs. hogy ott megkaphassa nyugdiját Hasonló a helyzet a gyiAbí-'im az időben, mikor a szerzetesek által alep'tott Bzékely leány-napból.
és vezetett Iskolákat mai napig 1B érthetetlen s helyt
mesi községeket illetőleg is, amelyeknek szintén nem esik
rem álló Indokokkal mesterségesen m#g el nem burvasútvonalba Szépviz, ahol a ker. adóhivatal van.
eo'tsk az ideállá szép f kvóaü, kitűnő talaja, páratlan
BELÉS
KÜLFÖLD.
Még erősebb érv az eddigi fizetési rendszer fenntartása
v zü és levegőjű Som'yóről: a sarlós napi bucsuk össze
A kisantant megnemtámadási egyezményt kö- mellett az, hogy a polgári nyugdijasok 85—90 százaléka
v 'Itak kötve aa „ascendalásanl" vagvls a gimnázium
tött
az
orosz
Szovjettel.
A
kisantant,
mint
uj
külpolitiII ik oBztályoB tanu'óinak a Mária Társulatba való kai egység most első ízben szerepel. Ezenkívül aláirtak Csíkszeredában, Somlyón, Taploczán éa Zsögödön lakik,
akiknek igazán nem konveniál az eddigi bevált rendszer
ünnepélyes felvételével.
kiilÖD az orosz-román egyezményt is, amely az egész hazai
Akik még életben vagyunk abból a korból, mind sajtóban nagy megnyugvást keltett. Általában az egyezmény megváltoztatása. Az egyedüli ellenérv > káazonvidéki és
ainyian mély megilletődéssel emlékezünk ma IB arra Titulescu külügyminiszter nagy érdemének tekinthető, aki szentmártoni nyugdíjasok érdekében állhatna fenn annyira
amennyire, de ezek száma oly elenyészően csekély, hogy
a bensőséges psép Unnrpályre, «mi a Sirlós Bo'doţ- megérezte a Szovjetnek kényszerhelyzetét.
értük egy bevezetett rendszert megváltoztatni absolnte nem
HHZ'jn,-n-pl buc hu keretében lefolyt s amit a nép
Vajda miniszterelnök közigazgatási reformter- indokolt, annálinkább nem, mert ezek amngyii Csíkszeree<)dzerü-n „uxendálás"-nak nevezett. Erdély minden vezetet
kl, amelynek lényege többek között dába jönnének bevásárlás éa más ügyes-bajos dolgokért a.
r >-zébő; öBssejöttek a szülők, az ünnepély után cso- megakarjadolgozott
szüntetni a megye-rendszert. A megyéket csök- hova a rendszeres autóbuaz járatokkal egészen könnyen elportokba verődve ugysaólva lamerkedéBt tartottak s kenteni akarja
a területek növelése által, ami mégis azt juthatnak.
megvendégelték egymást és a tanulókat a hazulról jelenti, hogy végül
is rákerül a sor a megyék felosztására.
De ha az eddigi fizetési rendszer lenntartása mellett
Imott enni va'óval. A bocsura a faluk cépe, többA munkaügyi miniszterrel megállapodás jött létre, nem szólnának a nyugdíjaaok 85—90 százalékának érdekei,
éire asszony ok éa leányok, hátukon tarlanyával, kezükben o'vaséval ctendesen lmádkosva, masltláb vonul- bogy a vasúti miniszter a Zsillvölgyének juttassa a szén- akkor is meg kellene gondolni, hogy vájjon nem fonton éa
szállításból megillető kvótát. Igy a Zsilvölgyében egyetlen jelentőségteljes közérdek-e, hogy az utóbbi időkben különtak Bsmlyóra.
féle hivatali leépítésekkel és átcsoportosításokkal oly érzébányamunkást sem bocsátanak el.
A gimnázium elvitelével as sx ndálás elmaradt
A londoni világgazdasági konferencia, amely 67 kenyen érintett Csíkszereda kereskedelmi forgalma tovább
De a közel 500 éves bucsu ls elvessltette eredeti,
ne csökkentessék, hanem inkább fokoztasaék... Mégis nagy
egyszeri) ben>óségét. A mai bucsu bensóaége felett a állam képviseletével hetek óta tanácskozik, ennek a felfordult dolog az, ha havonta 400 nyugdíjas Csíkszeredában vásávilágnak
a
helyrebillentésén,
mára
megbukottnak
tekinthető.
külső di-z volt dominá'ó. As 1000 ssékely leány látrol és iogyaszt, mert bizony Csíkszereda kereskedői és
ványos felvonulása, a lacikonyhák, árubódék, ssessez- Minden állam menti a maga bőrét, a maga érdekeit éa igy iparoiai aulyoa terheket viselnek, amely terhek elviselésére
Italáru'ó Bátrak kifestett klBzolgáló tündéreikkel, a nincs megegyezés. A delegátusok minden országnak óiiáai őket célszerű intézkedésekkel képesekké is kell tenni.
költségbe kerültek. Annyiba, bogy azzal több millió kisem-

km.inbÖEÓ soneksrok hangversenye éa a látni vágyó
kíváncsi bámészkodók tömege háttérbe aaorltotta a
IV li; Jjnő pápa által engedélyeaett ősi bucsu Jellegét.
Ugynn kinek jutott essébe az, hogy uvy végessé ábltatosságát, hogy érdemet ssereasen a J nő pápa által
kilátásba helyesett hét évi veseklés elengedésére?
Ugy látom, bogy ss 1000 sséke'y leány napnak
Bírós napjára való áttétele hátrányára volt a bocin
cUjainak DB esen kívül as Idal 1000 ssékely leány
nap ss eredetileg kltBaOtt céltól Is eltért s blsonyo»
űzietsserB salat öltött magára. • eél eredetileg as volt,

bernek lehetett volna a nyomorúságán segíteni. Miután a 67
államuak 700 tagot számláló csődülete kicsevegte és kiizórakozta magát, minden maradt a régi mederben. A londoni
kilátások és remények betagytak. Ha hivatalosan még tagadják ia, de a végzetét nem kerülheti el ez a konferencia aem.
Hiába a konferenciáknak ez a közöa sorsa.

De végül érvelünk azzal ia, hogy a pénzttgyigaagatóság illetékes ügyosztálya dicséretes buzgalommal és gyorsasággal bonyolítja le a nyugdíjfizetéseket ugy, hogy a mult
év augusztusától semmi defekt éa panasz nem volt, kérdés
azonban, hogy az a buzgalom és gyorsaság meglenne-* aa
adóhivataloknál, amelyek elsősorban az adóbeszedésekkel
Duca beszéde a kormány ellen. A liberális párt- vannak elfoglalva. No meg u t á n olyan híreket olvastunk a
ban Dnca nagy beszédet mondott. A pártelnök leszögezte, perceptorok nyugdíjfizetéséről — más vármegyékben, hogy
hogy a gazdasági válság napról-napra aggasztóbb méreteket ninoa okunk óhajtani a nyugdíjfizetéseknek hasonló módozatait
Tartsa meg tehát a pénattgyigaagató ur aa eddig jól
ölt Az adók borzalmas emelését kárhoztatta éa a párt elhatározta, hogy kiáltvánnyal fordulnak az ország népéhez bevált reudnert éa M osarélje fal agy olyan laiiilaaaiiel,

bo»y: 1. a régi székely riaelet, 'J m rémi aUktíj
dalok; 9. a régi székely tánook a feladástól B « | éa felhívják a kormánybnktató akeiójnk támogatására.

amely Bankinak aem árdaka.

{•ik oldal.
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Hi valami reményünk lehet azonban arra, hogy keltek közös Bzeot énekeket Jakab Lajos Ferencxes
a román belpolitikában több súlyúnk és küzdelmünknek növendék mesteri orgona kíséretével. A Bzent b e i d e t
Ai Országos Magyar Párt naggyülése jolluB hó eredményesebb Jövője lehet, azt csak a megbonthatatlan P. Trefan Leonerd Ferenczes főatya mondotta A tőle
2-án Impozáns külsőségek és a magyar egység felemelő egységünk és egymást megbecsülő, egymástrszeretnl megsrokott szónoki rutinnal állította körotéare méltó
megnyilatkozásának jegyében Dnnepélyesen lezajlott. tudó, egymást segítő és támogató testvériségünk ki- példaképnek a Szent Szüzet, az örömök okát, a jerlchól
rózsát.
A romániai magyar nemzeti kisebbség nehéz éle- építése lebet.
— Nem ezren gyűltek ide össze ezer székely
Bithlen Győrnek szaval álljanak és csendüljenek
tében'sorsdöntő volt ez a nemzetgyűlés. Azzá tette az
— mondotta — hanem százezren. Elhoztáelmondandó panaszoknak, elhatározásoknak snlya és minden magyar fülébe hát a Magyar Párt nagygyűlé- lányok
tok sziveitekben hozzátok tartozóitok szivét, lelkét
mindazoknak az Ideszakadt magyar nép'tökéletes egyet- sének utóhangjaként.
Ne fogyatkozzunk meg soha jó magyar órze'münk- százezres tömegben... Annyi osodaszép rózsát hozakarásával való alátámasztása.
ben,
amelyet még a Jelen rettenetes társadalmi és tatok el a ti ragyogó fiatalságotokban, vágyaitokA Magyar Párt nagygyűlésen kisebbségi nemzet gazdasági
az őrőkjeriohói
közepette ls épen migórlztünk. ban,jószándékaitokban,dalaitokban
mondanivalóinak szánt forum, ahonnan messzehangzlk őrizzük megcsapásai
Rózsa: a Boldogságos Szűz lábai elé, hogy ennél
nemzeti
küzdelmflnkbeu
ideálizmusunkat,
B szó, a kívánság, az életkövetelés. Nem apró, sekélyes azt az erőt, amely a CBÜggedéstőI és az erőszakosko- szebbet, nemesebbet székely leinyifjuság nem is
háziűgyek és titkos ambíciók nyélbeütésének alkalma; dástól
megóvott eddig IB. Bízva bízzunk az lBteni gond- adhatott volna...
nem alapszabályszerű sablon, hanem egy nemzet har- viselésben,
Aztán az ifjúságot tlszlultabb, az ősökhöz méltóbb
amely nem tagadja meg kegyelmét azoktól,
cának gerincéi és életkűzdelmét Irányító oltár, amely- akik egy nemes
eszméért tűrnek, szenvednek, küzde- viselkedésre buzdította.
ről a nagy nyilvánosság felé száll az áldozat.
Mise után a csiksomlyói és csíkszeredai O térnek és áldoznak I
Amit erről az oltárról elmondtak, leszögeztek
egvlotek lelkes vezetői hamisítatlan székely kürtŐBabban benne van a nemzetteBtról leszakadt és nj közka'HCCB-il és kávéval vendégelték meg a lányokat. M;jd
jogi halyzetbe került romániai magyar népnek minden
hófahr-r t mp'oml lobogók alatt megindult Fiora és
kívánsága, kérése, őszintesége. Leplezetlen szóklmonAndrea szociális nővérek, valamint P. Takács Gábor
dással megtalálható abban elkeseredése, a nemzeti
Az ósi székely viselet, táno, dal
házfőnök vezetésével a csodaszép Náoy-menet... Rijéletére törő politikával szembeni megdöbbenése és az
tuk, a jövő székely anyáin, nagyanyáik viselete, ajkués imádság ünnepe Osiksomlyón.
ellenünk folytatott tervszerű lekoldnsltás és elszegékon egyházi éoek, hófehér lelkükben szűzi ragaszkodás
M.ndeu
rügyfakasztó
tavaszon,
vagy
kaláezórleló
nyltés feletti felháborodása.
a ,Mlnd-o AsKzonyoV Asszonya": Mirla iránt... Mindenyár
elejón,
amikor
már
a
munka
verejtéke
harmatozza
Bethlen Györgynek, az OrszágOB Magyar Párt
nütt fényképezőgépek, fl maparátusok, a mintegy b:.thullámzó
gabonafóldeken,
ezervirágu
tarka
réteken
a
köztiszteletben álló elnökének nngy beszédében felvoez-r érdeklődő í>z?mébon molng érdeklődés éB örömteli
nul a nemzetnek minden jogos éB nemzetközi szerző- napbarnitotta, gondjzántoita széke'y gazdák homlokát: csodálkozás... A menet a csíkszeredai templom eiótt
désben biztosított, de Boha nem teljesített követelese. pár év óla, mint kikelet után a nyár, borult idő után felállított oltárnál állott meg... A fehf-r margarn'áH
A magyar Iskolák sorsától végig a mindennapi életen az aranyfényű napsütés, az sggOdó éB féltő szeretet oltárt Kövér Sándorné díszítette... Tóth Kálmán
keresztül percenként érezbetőmegkülönböztető elbánásig lélekmrn ő, lélekbtcsiiló munkéjaban a tízékel}földön esperes Bzentségl á'dánt adott a leányseregre... Aztán
egy nt>pra vörÓHbetÜB megállást dtUal az ósi Fzékely a menet fegyelmnzntten, tömött négyes Borokban VÍB zaa klBebbBégi sorsnak minden változata.
viBelet, dal, tánc és imádság ünnepe, az „Ezer Szé- felé l-du't.,.. A hirtelen kerekedett rövid eaö nem
Éi a kisebbségi élet tlzenötéves u'jnlt játó ma- kely
napja". M csodt. üunrp ez es mi célja zavarta a rend"t.
gyarság megérezte, példás fegye'mezettséggel megér- lehet, Leányok
ezt az Űnntp-jt nem jelzik kalendáriumok
tette a történelmi fontosságú naggyUlés mélységes ér- lapjainamikor
Dí'után 3 óra után vetta kezddtét a dé'utáai
nyomtatolt vörös betűk ?
telmét. A történéseknek, a megnyilatkozásoknak olyan
iinn-pflig Közös Mária énekkel kezdődött, majd a
A
Bzékely
nemzet
egy
éB
félezer
esztendő
ótn
él
méltóságteljes, komoly keretet adott, amely biztosítéhataltniH szabadtéri Bzinpndrn felvonult a cnikszerekul szolgál nemzeti jövőnknek és további megmara- a Keleti Kárpátok tövében az olt, B Muros, a Nyáréd, daiak, som'vóinfe és tap.'oczaÍHk közel 150
a
két
Kiikűiló,
Feketeügy
menten...
Vncz,
n«mesuJkli,
dásunknak.
szavBló-kóru°a P T-ikáca Gáhor vez^táso alatt és nagy
Ha akadtak ellenzéki törekvések, vagy rendbontó okos, muakáB náció, amelyet minden idők éB miedtn hatá^Bsl adott «ló költeroéoy^kpt megrázó erőve', f-ikormányok
mostohagyermekként
kezeltek.
Emberfeletti
bérencek, akik elakarták bomályosltaii a magyar egygyelmez^tt lendülettal. M jd a Csíkszeredáink ţy-rm^kség értékét, akik apró ügyeik felhurcolásával elakarták küzdelmük a főiddel, Bzeszélyts Urmetzeti vis-zotyol- fooó jp|en«téhi n gyönyörködhettünk. A kin Búzás Gihi
laposítani egy nemzet küzdelmének életerős megmoz- kal röghözkötötte, hatalmas munkabiiáKuvá tettek. .. és Fenke Ferike, a többi ciöpp társával együtt, isiiét
dulását, azokat észretéritette és kijózanította Maros- Vallásosságuk mely és példás... Mostoha m gárabagytt- n 'gypzerüen kitett magáért. A közönség alig tudott
tottságuk, hajdan dm természeti kitcseik, életrevalókká,
vásárhely.
ötletesekké, .ezermecterek'-ké, gavallér leiküietilbkke bete'nl a talpraesett 4 — 10 éves gyermekek Ugy:*s
Azok láthatják, hogy Itt nem lebet a játékot to- foimálták... A maguk szokásaikban, erkö.cteikbtn, ki- énekével, táncaival. U áa» a csiksomlyóiak a .htif-le"
vább folytatni. A romániai Magyar Párt és a kisebbségi váló szellemi és testi képessegeik birtokaban egy idő- tánccil r>m'knltek, amelyhez méltóin c**tl»koeot: a
magyar küzdelem egy. Ez a küzdelem fennhangon ben fejlődésnek ls indulntk és mindenütt a kerek tilá- kilyénfalviak, szenttamásiak, somiyóiak és kerczfalviak porapis közön tárc*. Igen hf 'yes volt a cukhirdeti és vallja, hogy
gon nagy becsülete \olt a Bzekely névnek... Azorban szentdomckoiiak
,'-zákely piroh" tánc'. A nagykÁa Írét egymásrautalt népnek ezen a főidőn s történt mi Idők fordulatával eiő eţ^ megneheztdeit szonisk fon0-j-»lţ>nete hításos életkíp volt. Refidozé^'i
meg kell értse egymást. A román és magyar az idők járása fölöttük. Erkölcsökben, hzokásokban, é<t ötletessége mird^n clbmeréHt m°gérdFmel. A manemzet egymással békésen férjenek meg, vallásban, faji ágban merőben idegen áramlatok hatasa dnrasiak régi székely táncait sok tep sal ÓB elismeréskeressék és találják meg a békés testvéries alá kerültek, amelyek alkalmasok voltak arra, bogy sel jutalccazta a közönség. Közös ének után igon eikeközmondásos vallásosságukat, kuturdjukat, nemzeti rült vo!t a madéfalviak, szentkirályiak,
együttélésnek
módját
szentimreiek,
Kemény, barcrakész szívvel és férfias elszántság- e&jséglíkel, fuji öntudatukat veszélyeztessék... Földmjzi kozmásiak, gyergyószentmiklósiak
és remeteiek
és
remzeti
egységük
azonban
sokáig
megvédték
rrird
gal követeli azonban, hogy az állam teremtsen olnősorközös tái'Cu. A cukszentmártoniak meriyaspzooy-lu
ban alapot ebez azáltal, hogy minden polgárának âdd g, mlg ezek BZ idegen áram'Mok anyagi és «-rlocn esuztatíjí ugy ótiRtre, mint m-*gri->nd'zé*rd egvikn vol:
romlásuknak
bomlasztó
kováját
nem
hintették
el
köegyenlő jogokat biztosit a kötelességek mellé.
zöttük... A Irgszándekosabban letzegíryhctttk őket... a legsikerültebb ez\no';nak. a csiktaploczaiak virázosA Magyar Pártot jelentő magyar nép van hivatva Kihúzták ta'puk alól ÓM föidjeíket, <u hejiolt adózA^a! k'tláci jelonetév^l együtt. E i-őrangu hatást értek el h1
arra, hogy ennek a küzdelemnek vezérszellemét lefek- Wvrzciüen apasztották a meg mtghapyolt Plléry bir- C8iks?enitamisiak, akik saját fúvó* z'inekaru'ikii
teSBe B Irányítsa azt, bogy nemzeti jogaiból semiut el tokuk jövedelmét, elvették, roeg»züntelt*-k minden nagyszerűen mutatták be a .fu'ipán cárdéf." t. A kozne vészit Ben.
munkaalka mukut, egyeíóval ezek az idegen batái-ok másiak siU rült táDCSzémai és a tzentegyházosfalviak
Marosvásárhely pontot tett a pártvezetőség ezirá- arra irányultak, hogy ez a nemzet. amily egyeégebtn h-ctáFo-i énetFzámnl után a p rogrMrmbon ki vén váltonyu munkája után, Bizalmával, helyeslésével és lelke- óriási erőt és érteket képvisel, e'eóserbsn is koldun zás állott b«>, m rt már estére bíjlo't vi idő. de atr-ri
mnjd h
sedésével megerősítette minden tevékenységét éa lépését legyen, mert akkor könnyü pri'díja az e.'mmzetlrnitó a csikszen'imreiek, gyergyószentmiklósiek
zetelakiak, szentegyházasfalviak,
lövéteiek, ;udv>rNincsen tehát joga senkinek külön utakon elin- politikának...
helyiek, parajdiak, bemutathatták pon p»s t. ncíud dulni. Marosvásárhely példa a jövőre, bogy a magyar
Azonban a sokat szenvedett, «vKzázadok óin meg- sukat K 'lönöten a kilyénfalviak .pAiotâna" tűnt V i.
nép egysége minden esetben ezy emberként áll talpára,
előadásával. A lövéteiek éneke, a csikcticsóiht észreveszi, hogy egyéni érdeket hajhászó, önös cé- edződött székelyvéget megölni nem Ishstett. A leszegé- rigyogo
kás70niak, teplooiaisk igen tig\es tárt íf?< mt-i
lok miatt bárki is megpróbálja ugródeczkónbk ha*z- nyitéB el'en rgy védekezett, bogy minimumra lere- ek,
dukálta eddigi felfokozott igényeit, arra törekedett, utati .Kádár Kata" népballada é 0iip"sitfRPio krrb't
ná!nl a magyarság soraiba való ékvorést.
hogy ruhaneműjét szers/.ámait, eszkőieit, mindent n tor. A c iksemlyóiak valósággal remekel'ek
A M-tgyar Párt ez évi nagyg,ülése Ismételten kiátljon a háztól, saját munkája szennyétől, hogy hogy jobban nem dicsérjük meg, tu'ajdoalts^k ar.nak.
bebizonyította a belpolitika f-^lé, hogy az nom egy párt ne kelljen azért pénzt kiadnia: visszatért ősei vi»e- bogy Őt voltnk a vendéglátó h^f'gacdák.
gyülekezete volt, hanem a Romániában é'ó msgyar letihez, szokásaihoz, dalaihoz, imádságaihoz... E őnemzet egyetemének képviselete.
A számokat László Ignác fóglmn. hittaoár jel' nkerilltak a tulipárns ládákból a székely rokolyák, pru zKár tehát a mindenkori román kormányoknak iikoV, főkötók.. ŐIKI dalával v'gedott nagyritkán, ő?ci tette b <, szeretetreméltó modorban fűzve itmertetéh' tovább próbálkozni és igénybe venni a magyar níp imádságával fordult a CHltsomlyól Ci-odatető S<üthöz ket az egi'na népi szokásokhoz, táncokhoz, dilokho<:.
Boraiból kivált, mindenre kapható emberek munkáját. so'c Fztnvvdístbin... Mert abból kijutott... Vallásukért,
S:»ndéko°an o'iro Ir'unk eddig neveket, m. r t
Kir tovább is felhasználni a Magyar Párt által képvi- iskolájukért, nemzeti ön'udatuklrt, gerioees mtgatar- erro nincít he'yünk. Azok a lelkes tanítók, tsni'ónót.
selt küzdelem ellen a gazdasági leromlásban rejlő er tátuVért nem egyszer meghurcolt, tőt testi fenyitó p»pot, nő^gy'^ti tagok, legényegylet) k tagjri stb , sVi'i
kocsi süly désnek ÓB züllésnek alacsony Indulatait. ket is kell; tt türolök... Ez aztán f«.lfo' o?ta míg jobban közreműködtek ennek a Bz/p UonepBégeek a Ktr hoMart Iájuk, hogv a kormány o'( egvefcet sem az Öntud.itot bennül-: belátták, hogy a világon zásán, e!ég>dj»nek meg azzal h tudattal, hogy oép^l:
teszaek, mint ahelyett, bogy teljeBitenék a jogos kíván- senkiben sem bízhatnak, csak m gukban, bensületes vsllá ?04"bliá, jobbá, bizakodótbá tételén buzgoUodt^l''.
ságokat, pénzt és áldozatot nem kímélve támogatják vezetőikben, saját munkájukban, verejtékes nélkülö- aminek elóhh-utóbb meglesz a juta'm». M 'gis meg k> 11
a magyarság sorait megboató törekvéseket. E clra zéseikben... Az öntudat azt eredményezte, hogy a említenünk Dr. Nagy Bénlnét a c^kBZPredal és özv. H
éppen a legerkölcstelenebb fegyvereket baszná'ják tul. székely e mber nem szégyenít ő*i viseletét, tárcát, da- Papp Atdrámné cMkBomlyói o!táregyleti elnököket, P.
ropja kegyelettel éa énekli me- Takács Gibor házfőoököt, aUk fáradságot nem ÍPIECJÓ
A nép nyomorúságát Uzletesltik és fogják be elégedet- lalt — hordja büszkén,
1
vazérkarukkal áldozatos lélekkel munkálkodtak sz
lenség szitására, ezáltal a magyar tömegeknek a nem- leg ragaBzkodásBa ...
ünnepség sikerén.
zeti küzdelemtől való eltántoritására.
Ennek a propagálása ez a célja az „Ezer Székely
A Bzlnea és megkapó ünnep-ég minden f.4zisár6i
Marosvásárhelynek legfontosabb Blkere. bogy ha- Leányok napja'-ának. Kit bánt pzékelyBegaek ez a rata'm*s egység megnyilatkozásával figyelmezteti a kor- gaszkodása őseihez, Bzokásalihoz, viseletükhöz? N m mintegy kétszáz felvételt készített Aladics Zoltán
mányokat; hogy végül 1B számolnia kell arzal az erő- tiszteletre méltó-e ez a nép, amely megbecsüli a mul- erdőmérnök foto-müterme, amelyekből a legmélténynvel, amelyet a Magyar Párt kép visel. Nim lehet tovább tat, bogy kiérdemelje a jovót? Valószínű, hogy a mi- sxbb áron szerezhetnek be a résztvevők is érdekeltek
Albert I tván.
kerülgetni, elodájnl az Igazságos jogoknak teljesítését, nisztérium és az ÖBPZPB helyi hatóságok respektálták fényképeket.
mert azt két millió ember egyrége és minden ostorcsa- a székely tép ezen nemes törekvését, mert jólesőleg
kell l"Bzögeznünk, bogy a legnagyobb előzékenységgel
pás után jobban összenövő egyöntetűsége követeli.
KÜLÖNFÉLÉK.
A belső politikai élet mindenesetre felfogta a engedélyezték a programot és nem gördítettek as ün—
A*
állampolgársági listákba való utólanepség
l
<
folyása
elé
akadályokat.
Magyar Pírt marosvásárhelyi nagygyűlésének a magyar
felvétel határideje 1933 iv szeptember bó 1
nép egyet: mire támaszkodó komolyságát. Lehet, bogy
Az Idén julius hó 2-án, S irlós Boldogasszony ün- gos
számol azzal, de valószínűbb, hogy Inkább tovább ha- nepén rend> ztek megsB „Ezer Székely L°áovok napjá'-t. és nem 1934 szeptember else|e, mint a' oţy mult szálad az edd'gl vágáson. Bs jobb, ez Idevalóbb, es bazalbb. Kellemes idő volt, ugy hogy a körmenetet és a ssabad munkban Rzedésl hibával közBltűk.
PELLE-EST. Rövid híradásunkban is örömmnl
Minket romániai magyarokat talán már nem Is téri Bzlnpadon a müeort akadálytalanul lelehetett bonyo- regisztráljuk,
bogy a helybeli Kolping-Eeylet
érdekel nagyon, bogy az egyes román kormányok lítani. Csak estefelére kezdet cseperegni az elmarad
julius bó 18 ia esti 9 órai kezdettel a Vigadóban
miképpen fogják fel és milyen mértékben számolnak hatatlan eső.
tor DÍSZ estély t rendet. Bt alkalommal a kétszekét milliós Bolyunkkal. Nem aséri, mert est az elvaA program 9 órakor szentmisével kezdődött,
olimpiai bajnok Pelle István ia Jforariu Albin
kultságot és minden józan számítást nélkülöző meg- amelyet Qr6f Mejláth Gusztáv Károly erdélyi püs- res
gyönyörszédB'ést ami Itt van és amellyel a kisebbségi kérdést pök mondott fanyes pipi segédlettel, a gyönyörűen világ bajnok művészi produkcióiban
Jegyek elővételben Vikir
könyv
kezelik, azt egyelőre nem lehet kimozdítani izomoru felvirágozott Mária-oltárnál Mise alatt a megjelent ködhetünk.
kereskedésben kaphatók. Részletes
bauimolót
álláspontjából.
leányok uent áldozáihos Járultak éa fslemelfan ine- Jővt «iámban Aouuk.

A marosvásárhelyi nagygyűlés.

A harmadik „Ezer Székely Leány-nap".
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8-;k elita,

— Hó esett a Hargitán. Jullus 6 ón reggel
— paue István tornása világbajnok és a
— Aa 1933 évi kepeklvetéel munkálatokat
furcsa látványt nyújtott a vén Hargita. Nem törödve a róm. kath. egyháatanáos befejeste és azokat osendörőrnagy Ssatmárról. EB 1B esemény. Nem
naptári beosztással, jullussal, hivatalos nyárral, egy- kÖBBz^mléro kitette. A kepeklvetós folyó évi jullus rendkívüli. Csak olyan mindennapos. Pelle István a
pz«riien fehérbe caavarodott, tisztelőinek, ceodálólnak hó 20 lg megtekinthető a plébánia hivatalos helyiségé- tornász világbajnok Bzatmáron Járt. Bemutatta asokat
ós rajongóinak óriási Ijedelmére. Ilyent még nem CBÍ- ben és esetleges felebbeséaek ezen határidőig előter- a káprázatos tornamutatványokat, amelyek előtt egy
náít. „A régi öregek aem emlékesnek' Ilyen mutat- jeszthetők BB egyhástanácBboa.
egész világ Bporttársadalma bámulattal adósott. A
ványaira. Ea aa öreg jó Barát Ilyen kellemetlen még
— A katholikus nagygyűlést Qyergyószent- sportünnepség alkalmából fellépett Morarlu román tornanem volt. Aa emberek összeszaladtak, megriadva, difenomén Ib. A programot megnyitó beBséd vezette be.
deregve újságolták egymásnak a Hargita jullusi CPodá- mlklóson tartják még eZévben sseptember eleő- A szatmári sportegyesületek nevében magyar nyelven
jít. Bizalmatlan tekintetek kutattak végig bépalástba felében. Qyergyósaentmlklós a nagyszabásúnak Ígér- üdvözölték az olimpiai bajnokot, lévén Pelle István
öltöztetett büszke alakján. Es magyarázatát kérték kező megmozdulás aaervezésére aa előkészületeket magyar Is, de vendég la, aki nem érti a hivatalos
ennek a komédiának, ennek a minden alkalomszerű- megtette.
nyelvet. Éa jelen volt esen ünnepen egy caendőrőrnagy,
séget nélkUlözó öltözési hóbortnak, amely atrandtrlkó
— Medve garázdálkodás a oslkmadaraai aki nyomban óriási botrányt rendeaett. Kifogásolta a
helyett, téli bundát húzott öreg pajtásunkra: a viazon- határban. Szabó Jánoa madarast lakóénak folyó evi a magyar nyelv használatát, kiabált, felháborodott éa
tag'ágos (dók tébolyában szintén egvenanlyát veszi' ett junlua 30 án, a faluboa elég közel eső erdőben, a medve ott hagyta aa egész ünnepet. Aa eszét egéBsen nem
Rzeeény sorstestvórtinkre. Megbo'ondu't a vén Hargita. saéttéple a lovát. Egy pár nappal kéBŐbb a Hargitán vette el a magyar beszéd, mert Időt Bsakltott arra ia,
Fölfordult ez egész életrendje, e'borult az srca. zava- egy dánfalvi gazda ökrét marcangolta Bzét a medve. hoaiy a pénztárnál vlaasa követelje a belépti-diját. —
ros a tekintett éa megbillent egéaa lényében. Igazán
— A oalkszeredai Margit-napi orsságos No rendben van. Aa egéss hírből és a napi sajtót
nem csods. O aem bírta tovább.
vásárok napjai: julius hó 10,11,12-én állatvásárok, végig járt gyönyörű eseményből mindenkinek módjában
van kiválasztani a neki leginkább tetsző réaat. Nekem
— Főgimnáslumunktanu'ólnak baccalsureatuai juliua hó 13-án kirakóvásár.
— Helyreigasitás. Téves információ alapján aa eaet vége tetsalk. Aa eleje aablon. Az őrnagy urnák
vizsgája a brassói Meeota-liceumbsn folyt le a mult
hát-.-n. Junlua 26. éa 27-én volt aa írásbeli éa junius közöltük mult számunkban, hogy a madaraBl caendőr- sérti a fülét a magyar BZÓ. Istenem nem tehet róla,
30 án és jullua hó 1-én a azóbeli. Jelentkeztek öesze- őrmaster megakadályozta a falu IfjUBágának aa ezer mlntahogy a legtöbb falusi őrmester aem tud aaglteni
sen 33-an: 25 uj, 8 régi; aa uj jelöltekből átment 18, székely leány napra készülő egyik próba délutánját. ezen iBzooyáa. Ő sem tudott. Kitört belőle. Nincs
a régiekből 2, összesen 20 = 60 60'/o, sml általában K ászaéggel helyreigazítjuk ezen hiradáaunkat, miután semmi baj. — Da vlBszakérte a pénzét. A pénztárnál.
meggyőződtünk, hogy az őrmester megjelent ugyan a Egy őrnagy. A felháborodásból hiányzik az uri tempó,
jó eredménynek mocdható.
próba napon aa ifjúság között, Bzonban ott a amire a tiszt köteles. Annnylra hiányzik, bogy vala— Nagy látván kitűnő eredménnyel vé kérdéses
viselkedett éa a rendezőséget kultur- mikor egy tlazt egész karrierjével fizetett volna rá as
gezte a zeneakadémiat. A fl.tsl csiki generáció legudvariasabban
ilyen „csekélységekre".
i gy kiváló tehetségű művésze érkezett meg pályájá- munkájában egy pillanatig sem akadályozta.
—
A
oaikaseredal
Ipartestület
megmoz— A Rubin és Társai oég erdőklhágási
nak értékes állomásához. Nagy István ezévben elvég zte a bud-prstl zeneakadémiát és kitűnő errdmény- dulása a klalparoaaag kótelező biatositasanak ügye. Rubin Hermann és Társai gyergyószentmiklósi
i yel meíszerfzte a zenetanéri oklevelet. A hozzá fűzött felfüggesztése érdekeben. A betegsegély biztosi- fakitermelő vállalatot eaelőtt 3 évvel 110 ezer lej bírremények igazán száz százalékosén teljesültek. 8:5- tágnak a kisiparosságra való kötelező kiterjesztése sággal rótták meg erdőklhágáa miatt. — A felebbezéa
münk előtt indult meg a művészi pályán, amelv Ívelt erélyes állásfoglalásra késztette aa e g é B Z kisiparos- évek óta tart, közben az általánoa leromlás és üzleti
m megérdemelten lendítette ezt a tehetséges büszke- ságot. Erdály minden Ipartestülete egyöntetű tiltako- pangáa következtében a cég IB készen lett. Most BZ
Béí'ür.k^-t E-i ml igazán csak örvendeni tudunk, smikor zással fordu't az Illetékes tényezőkhöz, hogy a törvény ügyészség 6 hónapi börtönre változtatta át a pénzbünH muz-lka legnehezebb tudományában elismeréshez, végrehajtását feifüggesszék. Es az ujabb megterhul- tetést és elrendelte Rubin Hermannak a letartóztatását.
(lesőséghez és a komoly kerd^thez érkezett e kis tetése a kisiparosságnak elbírhatatlan. Epp^n ma, ami- Rubin Herm-tnn felebbezésael élt ellene, azzal érvelve,
virosnak müvésrgyermeke, akiről még hallani fogunk. kor a mindennapi kenyerét Bem tudja biztosítani, akkor hogv az erdőkihágási büntetést snnak Idtjén a Rubin
ezt a törvényt végrehajtani nem lehet. A c jiksseredal és Társai cégre rótták ki. Rubin Hermán a cég nevé— Halálozáeok. Id. C-lszer Abelné szül. Tompos Ipartestület a cs'kl kisiparosság nevében szintén elő- ben nem ülheti le a C hónapra átváltoztatott börtönK'giaa, 66 éves korában, julius bó 1-én meghalt Cslk- terjesztette a törvénv végrehajtásának felfüggesztése büntetést. A törvényszék helyet adott Rubin felebbeH z q n királyon. T-metése ju'lus hó 3-án ment végbe Iránti beadványalt: Vajda miniszterelnök, Joanitescu zésének éa elrendelte a szabadlábra helyezéBét. Aa
n*gy részvét mellett.
Iparügyi miniszter címére. Reméljük, tojy az erdélyi ügyész felebbezett a törvényszék Ítélete ellen.
— Bzilaasy László pékmester jul us bó 1-én, kisiparosság jogon tiltakozásul éa kérÓBét megértik es
— A osiki időjárás hihetetlenül kétségbeejtő
52 éves korában meghalt Csíkszeredában. Tomrtése méltányolni fogják.
mindenki számára. Junlua hó 8 íka óta mondhatni
ju'iu' 3 án volt az iparosság szépszámú részvételével.
— Dr. Bmilovits Sándor Tusnádfürdő hiva- egyetlen nap Bem telt el, hideg, őszlea eső nélkül. Az
— A róm. kath. főgimnázium Igazgatósága talos orvoaa állását elfoglalta éa rendeléseit meg- utóbbi napok egyenesen késő ŐBzieaen hidegek. Aa
abnormlB időjárás különösen a fürdőinket érinti kaközli AZ alábbiakat: A főgimnázium I. osztályába be- kezdte a Matild villában.
de a mezőgazdaságnak la óriási károkat
inti, ózhatnak mindazok, akik sz elemi Iskola IV. osz— Törvényaaékl hírek. Adím József és Bors tasztrófában,
t'-'vát élvezték. De a legújabb, 50420—1933. szám Alajos ditrói gazdák feljelentették Köllő Sándor Bzln- okoz. kt Olt melbttl kazaálókat a vlz Ieiszapolta, n
a lat ti miniszteri rendelet szerint nem „cert fleat de tén ditrói lakóét, aki nekik birtokot adott el éa azután krump I elrothadt, az árpa lesárgult, az őszi gabenák
o'as:-!" szükséges, mint eddig volt B amint a mulikor 76 ezer lejjel megterhelte aat. A törvényszék a tár- megdőltek éa fejképződése teljesen visszamaradt. Ha
cak
! özöliük, hanem ADEVERINŢA, melyet az Illető iskola gyalást Ju'ius hó 3 án folytatta le az ügyben éa Köllő arra gondol aa ember, bogy a CBlkl nyárból még
egy pár bét van hátra, ekkor szomorú aggoda1 ómmal
fiiit kl. ellátva biv. számmal is biv. bélyegzővel; Sándort felmentette.
nézhetünk a jövőbe, amely Isten tudja még milyen
m?g kell említeni aa igazolványon BBt Is, hozv cBak
— Bodl József gldófalvi Illetőségű cigány lopáa
i özéplskolába való beiratkozásra érvényes (Valabila miatt állott a törvényeitk előtt. Egyik csíkszeredai megpróbáltatást rejt számunkra.
— Tüz. Szép Mihály csekefalvi gazdának a csűrét
"umai pentru inpcrlerea In scoalele Bicucdari ). Osz- vásáron egy kabátot lopott' Braunzw >lg nagyváradi
tály bizonyítványt (Csertiflcat de clasa t) csak a 7 elemi kereskedő sátrábó1. Bodlt két hónapi börtönre Ítélte a junius hó 4-én felgyújtották. A vizsgálat megállapította,
hogy a tüzet gyújtogatás okozta.
osztály elvégzése után állíthat ki az Iskola. Felhívjuk törvényszék.
f'»jti közleményre az érdekelt szülők éB az elemi iBkolák
— A rákost sserelmt dráma a törvényszék
A
közbirtokosságok
kíméletlen
adóatatáaától
hangos
vszítőtégének szíves figyelmét.
a vármegye. A tulajdonos közösségek kétiégbo vannak esve előtt Ez év hamvazó-B7erdáján Császár Dénesrálofci
•z éppen most folyó adókivetések miatt, mert a bizottságok legény az uccán agyonlőtte S mon Annát, azután a
— A karoBfalvi éa jenőfalvi köablrtokoa- nem veszik figyelembe az erdészeti hivatalok beeslését sem, legény maga ellen fordította a gyilkos fegyvert és
ságokkal megindultak a tárgyalások. A tarcz banem horribilis összegeket állapítanak meg olyan erdővagyo kétszer Baját mellébe lőtt. A leány meghalt. Afiu a
jövedelmiben, amelyeket nsm la látttk. A oslkt képvlBefi"i és jenőfalvi közbirtokosságok ügye részleteilen nok
a pénzügy ég földmlvelésügyl mlnlszterekh z beadvánnyal kórházba kerü:t. majd felgyógyult és jullus 5 én vonta
isnnrMeH C<lkvármegy« kÖ7Ön"ée« előtt. A karcz lók
fordnltak és személyes közbenjárással Is Igyekezni fognak ezen felelősségre a törvényszék a ezerercaétltn Bserelmcs
Mvl közbirtokosHág Királykút nevű 633 bo'd terjedelmű klátó jogtalanságokat orvosoltatsL
•egényt. A tanuk egyöntetűen vallották, bogy a kit
- r iÖHlegelőj-ít, vitamint a jecőfalvi közblrtoVo^ság
— A tusnádi kódobálók a törvénysaék előtt. A helyi fi «tal balá'oiau szerette egymást. A loány szüld azonIv4nfi-nék nevű 660 hoIdüB legelőiét jogtalanul kisajá- törvénysiék folyó éf jnllus hó 7-én tárgyalta Lakatos Fereno, ban ellenezték a házasságot, mivel a legény szegény
tították. A terülntekot átadták Bikás községnek. A Korodl Árpád, Banedtk Lajos tusnádi legények ügyét, akik volt. Igy közösen választotta a két fiatal teremtés a
vádolva, hrgy 1932 év deoember hó 3-án este a
'u'ujdono^o'í megftlebbezték a kisajátítást. A felsőbb azzal vanD&k
kősségből kiinduló dlákvonat ablakalt beverték. Azóta halált, amely C B a k a leánynak Blkcrült. Afiat a véletforu'iioV igAzsájrot IH szolgáltattak a közhírtőlosságnak. TuBDÍd
Lakatos Fereno ÍAvadlott letartóztatásban van. A törvényszék len, az orvosi tudomány megmentette az életnek. Az
>i8-iz<<lté!|úk a jogtalanul elvett területiket. Azonban eló'.t belBmerte, hogy egyetlen követ tényleg dobott a vonat Ügyész vádbeszédében fenntartja ugyan a gyükosság
b hélítí-i uj tulajdoro ok nem voltak hajlandók vls>za- utolBÓ ablakára. A vonat személyzete azt vallotta, hogy a vádját, do ő maga ÍB kéri a törvényszéket, hogy méroeak egy ablak törött be, a többi az uton szenven lni n területeket a közbirtokosságoknak. Az űgv már dobálástál
sérüléseket. A többi vádlottak tagadják, hogy egyetlen legelje az összes enyhitő körülményeket, amelyek ezt
r> Népszövetséget Is megjírta. Végül ls a román kor- dett
követ la hajítottak volna a vonatra, amit általában az összes a sz°rplml drámát e'őld^zték. A törvényszék ju'ius
t n á r y elhatározta, hozy megoldáshoa juttatja ezt BZ tanuk bizonyítottak. Az ügyész a vádlottakra a legsúlyosabb hó 10 re halasztotta az Ítélet kihirdetését.
eszterdők óta húzódó kellemetlen kérdést. Törvéuy- büntetést kéri. — A törvényszék folyó év jullus hó 11 én hirdet Ítéletet.
— A tölgyesi gyógysseréBB ellen elkövetett
I OZAFÍ uton elhatározta, bosiy ezeket a területeket meg— A tekerópatakl éa kllyénfalvl kösblrtokosságok- gyilkosság ügyét jullus 6-án tárgyalta a marosvásárvásárolja a tulajdonos közbirtokosságoktól és a békáIgaseágot szolgáltattak. Hírt adtunk arról, hogy a békásl helyi Tábla. Amint Ismeretes Ko'umbán Katalin cseléds'aVrnk adományozza. A kormány most egy bizottságot nak
tölgy-BI lakósok önhatalmilag elfoglalták a tdkerópatakl leány ez év januárjában SzöüősBy Árpád tölgyesi gyógykU'dött kl a meffváaár'sndó vagyon frlbrcslÓBérr. A és
és kllyénfalvl közbirtokossági vagyonokat. — A oslkl magyar szerész ellen gyilkossági kísérletet k'jvotett el és gaztsepi ezen bizottságnak: Dr. Tetű Aurel főÍBpáo, képviselők azonnal a földmlveléeDgyl mln'szterhrz fordultak
Iirancovencu gazd. vezérfelügye'ő, Znlcu erdőfelügyeló védelemért. — A miniszter ezen kérés nyomán azonxal lntéi- dáját több fejsB"csspásBal meg la sebeeltette. A Tábla
kedett a oslkmegyel gazdasági felQgyeliség ntján, hogy a jo- ujabb tanuk kihallgatását rendelte el és a tárgyalást
^ Manoscbe a Szövetkezeti Hivatal kiküldöttje. A gos
tulaldonosoknak azonnal vlsaiaadják az önhatalmúlag jullua 26 ra elhalaaatotta.
bizottság érintkezést keresett a tulajdonos közbirtokos- elf glalt
terQleteket.
— Véres verekedés. Junius hó 29-én a Péter
ságokkal. Jullus 1—2 án bejárták a kérdéses területe—
Harotérl Jelentés GyergyóuJfaluból éa Pál n°pl buct-u alkalmával Qyergyócsomafalván Is
tet. Munkájuk eredményeként a Királykút revü erdős
'"félőnek ho'dját az elmaradt haBzont IB beleszámítva: Kisebb ütközetnek beillő verekedés sajlott le jullua vérea verekedés történt, amelynek Bok sebesült áldo2200—2500 lejre ; as Ivánfenék nevű vagyonnak hold- bó 2-án Oyergyóujfaluban, ahol bucíu volt. A táncban sata van.
— Felhívás adakosâsra a régi temetőkert
jit 1300—1700 lejre becsülték. A közbirtokosságok Molnár István nevűfiatal legény belekötött egy katonat zen becsléseket tárgyalási alapnak nem fogadták el, viselt fiúba. A legények csakhamar két pártra asakad- kútjának megjavítására. A régi temetőben levő
^jelentették, hogy a vásárnál a békebeli aranyalapot tak: a bevonulandó éa katonaságot viseltek pártjára. kla furott kut eltömődött, haasnálhatatlanná vált A
Vivánják igazodó pontnak venni. Lehetetlen, bogy ma, Kikerültek aa uccára, ahol valóaágoB háború keadődött. alrok gondozásához elkerülhetetlen a kútnak megjavísmlkor BB árak nem fedik a való értékeket, akkor A közblrtokoaaág aaékháaától a koBzoius nevű korcs- tása. Kérjük eaért az érdekelteket, hogy aalveBen járulmáig terjedő útvonal Bzörnyü CBatemezővé vált. Az janak hoaaá a költségekhez, amelyeket öav. Szabó
rgy vagyont elpocaéko'janak.
eredmény 8 haldokló és 16 BulyoB sebesült, akik köaül Ferencné gyűjt ösaae. Kérjük as adományokat aa ő
Deák Zilga hlr szerint már meg la halt Dr. Roltmann
— Aa allaml tisztviselők junius bónapra még körorvoB órákon kereastül kötöate a sebeket, amelye- elmére Juttatni
Bemetén n l n M n vérei verekedés volt jullua hó
nem kapták meg flaetéBÜket.
ket a pálinkától megvadult legények egymáson okoz- 9-án. —
Nagy György Dénes 3 gyermeke* OBaládara, aki a bot— A oalkasenttamáai milliós lopásnak tak. Minden ok nélkül. Csak azért, mert pálioka léte- rányos verekedést kezdte, valamint Puskás Bora József és
julius 5 re kltüsött törvényaaékl főtárgyaláaát miután zik a földön. M^rt él még mindig közöttünk a gyalá- Nagy György József legények anlyoaan megsebesültek.
— KAsaőnet nyltvánltáe. Felejthetetlen férjem Illetve
Albert Ágoston vádlott betegség miatt nem jelent meg, satOB virtus, a testvér vérét saomjaaó vadállatias legénykedés. Emiatt okos a falvak fiatalsága egymásnak édesapánk elhalálozása folytán Irántunk megnyilvánult résza törvénysaék elnapolta folyó évi november 9-re.
vétért
a temetésen való megjelenésért ugy az iparosság,
bajokat, károkat, fájdalmakat. Emiatt mint JóésIsmerőseink
fogadják eanton la hálás kössönetOnkei.
— Gyergyóujfalu határában ls medve ga- mérhetetlen
telik
meg
a
börtön
sokaaor
jóravaló,
egyébként
becsüözv. Sillasl Láaslóné és fial.
rázdálkodik, amely sséttépte a köaség 18 eser lejeB letes Bsékely legényekkel, inert a pálinka bűnös Bzé— Kösségl jegyző urak figyelmébe Inspekbikáját.
dületében előkerül a bicska. És vért ont. Testvér vérét.
— Betöréses lopás. Dr. Jakab Andor ditrói Ilyen ostoba elmen la, hogy az egvlk bevonulandó, a oinóf jegyzőkönyv nyomtatvány, valamint a kösségl
kereskedőnek üzletét jullus hó 8 án éjjel Ismeretlen másik kiasolgált katona. Jöjjön meg az esse már egy- alkalmazottak fizetéséhez ssükséges Stat de plata és
Contai de gestiune (Költségvetési fűzetet) as uj
tettesek feltörték. Elloptak 2 eaer lej késspénzt és şier a székely falvak Ifjúságának.
Ne öljük egymást. tSrvény rendelkeséseinek megfelelően elkészültek és
160 csomag dohányt — A tettesek után nyomoa a
Bppw sleget gyilkol a ion.
kaphatók a Vákár-lsletbaa, Cdkuwedábaa,
csendőrség.
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ROMANIA.
— Ai „Erdélyi Élet' a legrégibb, alegönzetlenebb, legbátrabb szószólója, hűséges barátja — legPrimăria comunei Jigodin, Jud. Cluc.
kedveltebb fo'yólrata — Iparosnak, kereskedőnek, mun- No. 629, 6 Iulie 1938.
kásnak, művésznek. Egyformán hassnos ujségja szegénynek, gazdagnak, mert mindig és mindenről csak
Hirdetmény.
ai Igasat Írja Aki olvassa ai Erdélyi Életet, — jó,
A
iBögödl
elöljáróság
közhírré téteti, bogy 1a
minden politikai, gardasági és kulturális eseményrő
híven, szlnesás, ferdítés nélkül beszámoló újságot kap. vadásztörvény és as állam számviteli törvény hetartá a
Aki olvassa az Erdélyi Eletet, előBegitl azt as újságot, mellett, ez év augusztus bó 22 én délelőtt 10 órakor
amely az uj basába szorult kisebbség jogaiért harcol. • zsögödl községházánál szóbeli nyilvános árverés utján
Olvassa és terjessze az Erdélyi Életet — eszel önmB- ugy a községi, mint a közbirtokossági vadászterület
gának és mindannyiunknak használ. Románia, CBeh- 5 évre haszonbérbe adatik.
Kikiáltási ár 2000 lel.
Bilovákia, Jugoszlávia, Magyarország és Ansatrla minden városában megkaphatja az Erdélyi Élet minden
Mindazok, kik ez árlejtésen részt akarnak venni,
legújabb számát. Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Arad. a vadásztörvény 18. szakaszának eleget kell tegyenek.
— As Erdélyi Saemle uj számának tartalma
Az árlejtés feltételei hivatalos órák alatt a köz
a következő: Dr Bartba Ignác: A visszatérő legyen sági jegyzőnél megtekinthetők.
segítőtársunk. Walter Gy.: Kultur-krónika. S. Nagy
Jigodin, 1933 évi julius bó 5-én.
László: Az erdélyi magyar Ifjúság utja. Dr. Gál Alajos :
Salló Dénes,
Pop Bildi.
A Bzékelv kék msdár. — T. Imets Béla; Salamon
közs. bíró.
köss. jegyző.
László: Versek. Holló Ernő: Az Irodalom halottal.
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A marosvásárhelyi kereskedelmi és
iparkamara közleményei.
A (olyó év Junlus 9-lkl 667 bla száma (folyó év jallaa
1-lkl 14S ez Monitorai OColal) mln'sz ertanácsi határozattal
a Banoa Naţionala mellett „Comitetul Superior pentru devize
şl Import" elnevezés a'akt a behozatal szabályozóinak Intézése, el'enőrróse és a behozott árak devizákban va'ó kifizetésének rendezése végett egy szerv állíttatott fel, viszont a !
kereskedelmi m'nlszterinm mellett megkezdte egy olyan o gáDQDQ a működését, amely ez előbb említett bizottság határozatainak végrehajtását teljesíti. A kereskedelemügyi mlnlsz
Primari» Comunala Tom;sti.
terlrnn megbízást kapott arra uézve, bogy a román termékeket Importáld államokkal vezessen be tárgyalásokat a román No. 638-1933.
kisajátítási kötvény beváltását és kicserélését,
termékek elhelyezésére és az ezen államoknak Románlába
küldendő Import kontingensének ielaján'ása tárgyában A roIgazgató:
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A mezőgazdasági termények értékesítésének megszer- erdórészbő1, — lepecsételt
nyernek
elókészitéBt.
Komoly
érdekifdöknek
protpeKuet
Hl'd.
I
zárt ajánlatu árverésen. —
vezésére a fOldmlvelesQgyl és pénzügyi miniszteriem lett
ROMÁNIA.
megbízva. A román export megvédése érdekében minden Hlvitta'o? becsérték 40 lel p-o m'.
Import engedély ntán egy királyi dekrétum által megállapíPrimăria comunală Casinul-nou Ciuc.
Tomestl, la 21 Iunlo 1933.
tott tarifa szerinti proporolonalls Illeték fizetendő és pedig az
No. C25 -1933.
árának az országba való beérkezésekor a Banoa Naţ onalánál
Primăria comunale
vezetett ,Mezőgazdieágl termékek kereskedelmének és kivitelének megszervezésére alakalt alap" Javára.
A folyó év jnnlus 30-'n kelt 57.667 rzámu miniszteri
Sc aduce la cunoştinţă publică, că in ziua dc G
határozattal ujabb 264 vámtétel lett kontingentálva, melynek
értelmében ezen vámtételek alá eső árak behozatala osak ^ Tisztelettel értesitetn Csíkszereda és vi- ^ August 1933, se va (ine licitaţie publică in localul
Primăriei cont. Casinul-Nou, în conformitate cu dispominiszteri engedély alapján eszkSzö'hetó Az Importálók
a
déke uri közönségét hogy julius 1 tói
vámolás alkalmával a bohoza'a'l engedély melle11 szá-mazásl
ziţiunile Legii C. P. şi R. O. C. L. pentru arendare
b zonyltványt ls kell felmntassanai:, melyet az Illető keresdreptului dc vânat din hotarul comunei Casinul-Nou
kedelmi és iparkamara vagy más Illetékes hatóság állit kl.
pe termen de trei ani.
Az 1933 május elseje ntán kiállított beh'za'.all enge
Szíves párlfozáat kérve vagyok tisztelettel:
Preţul de strigare 1000 Lei.
délyek érvényessége fenti m'nl'zterl rendelet szerint a kiállításuktól számított ujabb 2 hónapra hosszabbtttatott meg.
Pentru a se putea participa la licitaţie, concurenţii
Biró Oábor uri-szabó.
a
VégQl közli a k resked*Iml és Iparkamara hogy a folyó
trebue să aibă autorizaţiunea prevăzută de ari. 13 din L. V
Str. Heg. Ferdinánd 68
A posta melktt
év junlus 23 án kelt 42.620 sz, m'nlszterl határozat értelméCondiţiunilc de licitaţie se pot vedea la accM
ben jollus elsejétől a behozatali kéréBek után vámtételenként
oficiu în fiecare zi dc lucru in timpul orelor oiic ale.
200 (kettőszáz) lejnyi Illeték fizetendő az Illetékes kereskedelmi és lparkama-a pénztáránál a kereskedelemügyi m nlszCasinul-Nou, la 1 Iulie 1933.
terlum részére. A kamara Itt ls felhívja az érdekel'ek figyelÁrverési hirdetmény.
mét, hogy az ezen befizetést Igazoló nyugta h ánya a kérés
Primar:
Notar
1
elintézésének a megtagadását vonja maga ntán
Mihute Lajos.
A. Solnay.

Oradea, Strada Delavrancea
(Ritok Zs.-u.)
17. Í Í S Í t SÉ;
Kisajátítási
ügyeket:
Hirdetmény.

Publicaţiune.

ruhák M M már 350 leitől vállalom.

Catalu '—Csatószeg közbirtokosság a tulajdonát
képező területek, vadász én halászati jogát, 1933 évi

julius

Siremléket, hadiemléket
és mindenoemQ kőipari tárgyat,
hazai és külföldi m á r v á n y b ó l ,
trachitból és különböző kÖvekből,

bó 9-én délután 2 órakor, a közaégházánál

tartandó nyilvános árvereten haszonbérbe adja.
Kikiáltási ár 2000 M a vadáRzati jogra.
Cetatuia, 1933 évi julius hó 3 áo.

Korody János.

közhírt elnök.

MALOMKÖVEKET

KÜKÜLLŐNIENTI BOR

kemény t e r m é s k ő b ő l , ered-Mi
terv szerint, Bzakszertl kivitelben,
a l e g o l c s ó b b a n k é s z í t :—:

literenkinti ára házhoz
a legolcsóbb
Lgj

Fancsali Bálint, köfaragómester

e

a „zöldfánál"

csíkszeredában.

Székelyudvarhelyt,
— a vasúti állomás mellett. — 1-2

MODELL KALAPOK
Árlejtési hirdetmény.

tls naponként uj formák olozó
árban, n a « a r t « l d n . t h . » t ó l r

VKNCZEL TANÁRNÉNÁL

Bancu—Cslkbáokfalva kötblrlotoeeága által épíUgyanott késsülnek mindentendő székház, jegyzői lakás, apaállat Istáló és melléknemű nfll kalapok elsflrendfl
épületek felépitéBl munkálnak biztosítására, 1933 évi
anyag hoaaaadásával. Kalvsk
julius hó Id án délután 4 órára B*ncu—CslkbánkItalakttása a legrövidebb dő alaf.
falva községházánál megtartandó zárt Írásbeli versenyCzlkesereda, I. O, Bratlaau (Qlinnátárgyalást hirdet. A vállalkozol óhajtók felkéretnek,
alnm>-nooa 113. zm., a SArház közelében
hogy öt pecséttel lezárt Írásbeli ajánlataikat a jelzett
nap délután 4 óráig a közbirtokossági elnök kezéhez
adják be.
Árlejtési és munkafeltételek, valemint a szerrédésl minta és tervrajzok a Bmcu—Cdkbánkfalva közbirtokosság elnökségénél megtekinthetők, ugyanott ez
a legsiebb és legtartósabb
ajánlati költségvetés Űrlapok 160 lel Icflsetés ellenékivitelben a legjntinyosabb
ben beszerezhetők.
árak mellett eiaköaöl a
Baneu — Cdkbánkfalva,
évi Julius hó 6 én.
A kisbirtokosáig. V á k á r ü z l e t , Csíkszereda.
Yiftfc Jk

Könyvkötészeti munkákat

Háló, ebédlő és iroda berendezések
a legegyszerűbbtől a
legfinomabb kivitelig

••lyea l«aa£lUtett inkktl
bessereshetók:

Nagy O. Jószef asztalosnál, Zsögód.
Megfelelő biztosíték mellett részletfizetésre Is.
19-
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No. 73—1933 Port.

Publicaţiune de licitaţie.

Subsemnatul portărel aduc la cunoştinţa, că in
baza deciziunei No. C. 2477—1931, a Judecătoriei
Mixte Ghcorgheni în favoarea urmăritoarei soţia lui
Kolin Ignaţie, repr. prin Dr. Leopold Török adv. din
Mercurea-Ciuc, pentru încasarea creanţei de 10000 Ici
capital şi acces., se fixează termen de licitaţie pe ziua
de II Iulie 1933 ora 11 a. m., la fata locului în oraşul
Glteorgheni unde se vor vinde prin licitaţie publici!
judiciară: 2 garderoabe, 1 masă cu 6 scaune tăpiţatc,
1 covor, 1 tambol, 12 fonicră, 2 bufet vopsită şi negru.
1 masă mare, 2 covoare, în valoare de 12000 lei in
lipsă de concurenţi şi In caz de nevoie şi sub preţul
de strigare.
Gheorgheni, la 21 Iulie 1933.
Portărel: PERVEROVSZKY.

HEGEDÜORAKAT
oonservatorinmi módsaer
sserlnt, J u t á n y o s á n ad:
S P R E N O Z G I Z I . Csíkszereda
Str. 0»p. Vnlovlai (Hazgtte-iiooa) M.

