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Kis népek nem engedhetik meg B maguk kebeléA távozó Vaida kormányt saját végzete,
gyámoltalansága, az elvek elhagyása, illetve az ben az irányzatok éa osztályok küzdelmét éa forrongáatomjaikra bomlanak ennek következtében.
ftS TAR8ADALMI
HETILAP.
Ünnepeljünk caak vagyPOLITIKAI,
két héttel előre.KÖZGAZDASÁGI
azok közötti bűnös ingadozása
ütötte le a kor- sát, mert
kis népek fiiinak — tartozzanak bár különMindenkit megelőzve. Ünnepeljük már most mány mellől. Ugy, hogy többé alig támadhat fel. böző A
irányzatokhoz ÓB osztályokhoz — sohasem szabad
meg december hó 1 - ét a hirea gyulafehérvári
Iskoli példának is jó az eset. Kormányozni egymással szembe kerülniök, hanem BB ellentéteken
napot. Nemcsak azért, mert a Vaida-kormány nem lehet csak a kitűzött cél bátor megvallá- felülemelkedően, össze kell őket kapcsolnia a közöa
bukása aktuálisá teszi azt, hanem mart dátum- sával és annak megingathatalan keresztül vivé- faji öntudatnak.
A kis nép ugy Bem dönti el a szellemi irányzaszerűen ia 1918 november 18 ra esik annak a sével. Az e körül folyó küzdelem megbuktathat
és társadalmi osztályok harcát. Ezek sikere vagy
nemzetgyűlésnek első összehívása, amelyet BZ kormányokat. Van azonban remény, hogy bár- tok
bukáBa nem a kis nép ide vagy amoda sodródott tagerdélyi, bánsági és msgyarországi ösazes romá- mikor visszahozza a közvélemény. — Vaidáék jától függ. A kis nép szempontjából tebát nem gyönnokuak jogositott képviselői hivtak egybe, töb- e'kormányozták egyszersmindenkorra éppen ezt geség. hanem erő, minél több őrhelyen állanak saját fial.
Ea a tudat kl kell, bogy fejleBBBe azt a siolidábek kő2Ö't azért ÍP, bogy negszerkesszék azo a közvéleményt.
ritást és feltétlen összetartást, mely a fejrokonban
kat a gyulafehérvári határozatokat.
sohasem láthat ellenséget, még ellenfelet sem, hamm
1918 november 18 — 1933 november 18
segitő éskűzdőtársat, akit munkájában akadályozni,
Kis
népek
nagy
erényei.
— Két történelmi dá ura. Az első az úgynevetörekvéseiben zavarni önmagunk ellen való vétek
zett ezeréves román á'ora beteljesf dese. Em- Dr. Gyárfás Elemérnek a dévai magyar kultur• s akit támogatni, segíteni, megvédelmezni nemlékszünk. Öröm, mámor úszott az uccákon. N ro estélyen 1633 évi november 4 én tartott beszédebői. oaak erkö'csi kötelesség, banem mindegyikünk
Vármegyéi k kiváló szenátora s az erdélyi nyilvánvaló közöa érdeke ia.
lehetett megállani a járdákon sem a nekifeszüli
magyarságnak kimagas'ó szellemit polltlk.l
Az a kis nép, mely kl tudja fejleszteni magából
vezére e beszédében valódi szózatot Intéz
örvendezés scdrátói- A másik november hó 18
nemzetéhez.
ée
naggyá
tudja nevelni a helyzetéhez illó hősi erééppen ma van. Az erdélyiek kormánybukásáUesBzehaigzó szaval agy hatnak, mint nyekéi : a azivóa kitartást éa rugalmaa ellenállást,
világító torony fénye a sötét éjszakában, a az igénytelen egyszerűséget
Dik, a hatalom mellől va'ó elég csu'os távo
és tevékeny, alkotó
érdemesek arra, hogy minden magyar szívbe
zásának napja.
behatoljanak a ott elszakíthatatlan gyökeret szorgalmat s az igazi testvéri szereteten alapuló
egységet és összetartást, — az a kis nép ne féljen
fogjanak.
O yau tragédiásan összeesik a két alkalom,
Mintán rároalatolt arra, hogy a törté- a jövőtől.
hogy Bzinte megdöbben az ember. A véletlen
nelem tanúsága szerint az ldo és a aors
A földtekén végtg rohantak már sokszor korforgandósága néha kis népeket lölemel,
játéka o'yan nagyezerüen csoportosítja a törnagyokat meg megaláz — B a megváltozott báccsal egybeterelt, zsátmányláatól izió néptömegek,
tóaelmi forduló pon<okat, hogy leheleten elke
helyzet a szerencse kerekén fölemelkedő legázoltak utjukban ('rtékes alkotásokat, vér, könny
kloslnyikbea nagy, t-omlasztó bűnöket, az és hamu mutatta utjukat. Az emberiség nagy gondoiillái a felkínálkozó meglátások lerfgíitísét.
alásQIyedikban megőrző, ftntartó aj talajA^kor és ma. Milyen szédületes bangu'at
donBágokat fejleszthet kl: előtárja feomara- latait azonban nem ezek a tömegek vitték előre, hanem azok a népek, melyek alkotó erényekkel ékeadásonk mély alapjait.
változás. A beteljesedett megszédUléstől, az
kedtek.
Minden
attól
függ;
—
jfitóak,
fennmaradátuik,
erdélyi testvérharc!?, marakodásig, kiábrándult
kis néptöredéknek Bem kell elcsüggednie;
utódaink
boldogulása
—
kitudjuk-e
fejleszteni
magunkaágig, leszerepultségig és lejárato'.iságig mi'yt n ban a kis népek nagy erényeit, melyek megóvnak népekAéletében
a Bzerencse és balsors váltogatja egyszéles Büálája az erdélyi román nemzet számí- a putztuláatól, tót szebb jikó felé visznek kid ntp mást. Nem azáma tesz naggyá egy népet, banem
erényei. Maroknyi embercsoport, mely Bzllárd erkölcal
tásainak. — A'. 1918 as derűs novembertől, a töredék eket is.
Ezek az erények: a szívósság és rugalmasság, alapon áll ÓB önmagában bízó hittel néz a Jövőbe,
mai szárnyatépatt, leszegényedett, adókkal elátütő erővel léphet fel a sorsfordulatok órájágyötört, teljesen elvértelenedett erdélyi novem a szorgalom és igénytelenség s a példás össze- nagyobb
ban, mint önmagukkal meghasonlott, céljukat téveSBtartás.
bérig milyen néni remélt utja a történelmi
1. Hiabad, nagy népek felhördülhetnek a leg tett, fegyelmezetlen tömegek.
szeszélynek, vagy kiszámíthatatlanságnak.
A kla rómtl köztársaság nagy erényei meghódícsekélyebb Berlétre, az első hátrányos jelenségre;
Az erdélyi román népnek ma mérleget kell szenvedéllyel visszautasikhitj^k a támadást s szétzúz- tották a világot; az alapjain felépült hatalmas biaáncl
hatják sz utjukba emelt akadályokat. A kis néptöre- birodalom összeomlott, mert ezek aa erkölcsi erők
készítenie. Körül kell tekintenie a valóra vált déknek
azonban meg kell szoknia, hogy békével elvi- kivesztek belőle.
aloin országában, hogy hová ju tatta az éppen selje a Bors
csapásait, ne kedvetlenedjék el B ne ratübb esztendei sajit kormányzásával. LAtjuk gadtassa magát meggondolatlan iépéBekre.
A Magyar Párt gyergyói gyűlése.
tui lett a helyzet a nagy politikusoknak, nagy
A kul u<ztörvény tárgvaláaakor Ivan kolozsvári
líiUmfiirfUknak kürtölt erdelyi garnitura kor görögkeleti püspök, felénk fordulva azt mondotta, hogy
Az Országos Magyar l*árt gyergyószentmiklósi járási
az erdelyi két nemzet — a román éa a magyar — tagoznia az elmúlt vasárnapra Daggyülésre hívta tagjait az
minyzásávalá Minden edd ginél nBgyobb nyomo szeripe
oytn, mint az liléé ls a kalepicsé. .Eddig ottani l.atirenczy-féle szálló, nagytermében. Erre a gyűlésre,
ruság, szrg nység. Tehetetlenség jellemezte ti voltatok
a kalapács és ütöttetek minket, mivol uik
uem volt kimondottan politikai jellege, hanem
et;ész kormány id^jit, ameiyben Vaida cinikus- az ü'ló B állottULI BZ ütést. Most mi vágyónk a Lala- melynek
ötvenezer gyergyói székely kétségbeejtő kiáltása hangzott
fiiján és szellemeskedvén kívül alig volt fel- pád és tl vagytok az ülló, most hát álljátok*.
kenyér után, — hatalmas tömegben voDult fel a gyergyói
Ektnnny, kegyet.ea szavuk Bzemlelt"t0en vilá- medence lakóssága, hogy még egyszer egységesen rámutasjegyzésre érdomes történés.
Mígbuktak. Több esztendei kísérletezés gították meg előttem megváltozott helyzetünket. Való- son azokra az okokra, melyek a tönkszélére juttatták ezt a
ban igaza van ellenfelünknek : állnunk kell a mostoha dolgos népet. Kenyér után kiáltott, mely nincs, pedig jogou'án máról-holnspra elseperte őket a gyenge, sors
csapásait, rugalmas lélekkel, m?g nem tánto san igényli minden ember, aki született. Kiáltani kellett,
a leszegezett elvekhez ragaszkodni nem tudó rod va, minden c ff pás után újra talpraálivs, szívósan, hogy a jövő kormányai észrevegyék: ezt a népet, meiyet a
bi'ortalanság, az ingadozó gerinctelenségllk. kitartóan, Csüggedést, bátrá'&Bt nem Umerve.
mindenkori kormányok elhanyagoltak és céltudatos intézke2. Az államalkotó nemzetek Fzabadon rendelkez- déseik eredménye az lett, hogy most közvetlen a tél előtt
A mai ünnepi évfordulón az erdélyi román
kétségbeejtő nyomorúság előtt áll.
politikai küzdelemnek csak annak belá'ása ad nek egész orBzáguk gBzdnságl javBivel, tót megvámolA gyűlést Dr. Uaál Alajos tagozati elnök zsúfolt hallhatják a szomszédos ortzágok termelését ls. Megenhat megnyugvást, hogy mindannak ami történt gedhetik tehát maguknak a bőkeiüsége*, sót a fellel- gatóüág előtt nyitotta meg. Ismertette a mindannyiunk előtt
aauak igy kellett történnie. Ln kellett lUnni a kesülté vagy neki keBeredés mámorában itt ott még közismert kétségbeejtő gazdasági helyzetet. Leszögezte, hogy
kormánykerék mellől drámai gyorsasággal, meri a pazarlást is, mert ezer lehetóaégük van, bogy BB ez az egyre mélyebbre hatoló nyomorúság nem tarthat tovább.
cjelekvésben meghasonlott az az erdélyi román elveseitetteket vissza pótolhassák B ujabb vagyont IB Nem nézhetjük összetett kezekkel teljes anyagi szétzüllésünket, hanem kemény munkát kell kifejteni egy megalapotestvériség, amely egy tudott lenni ezeréves szerezhessenek.
A kisebbségbe szorult ni^ptöredéknek azonben zott jövő (elépítése érdekében.
kisebbségi küzdelmében. Meghasonlott a hata tudnia kell, bogy megnehezített feltételekkel kell megSajnálattal jelentette be, hogy a megye parlamenti
lomvágyban, a koncles^sben és felhagyta az vívnia a gazdasági harcot; megmaradt vsgyonrotcsal képviselői más és fontosabb eltoglaltság miatt nem jelencdélyiségH, farbarugta küzdelmének legsarka- puszta megtartása ÍB nehéz, uj vagyonok szerzése pe- hettek meg a gyűlésen.
Felolvasta Dr- Pál Gábor levelét, melyben távolmaraIt'osabb alpjait. Bátortalan, erőtlen hangúvá dig alig lehetséges. A magyar föld, ház, ipartelep és
kereskedelmi Ua'et, ha egyszer megingott, végleg el- dásának okaira mutatott rá s egyben ismertette az adósságzsugorodott.
merül és elveBzett nemcsak lu'ajdunOBa, laicm BOrs- rendezésre vonatkozó irányelveit. Eszerint a jelenlegi nyoN jvember 18 van. Mondja meg hát ez a társal számára Is
masztó pénzügyi helyzet kizárólagos okát a lei túlértékelt
bukott kormány, hogy mit tett több eszendős
Igényeinknek a puritán egyBzi rűréglg való lefo- rögzítésében látja. Ennek logikus következménye az, hogy
uralkodisa a'ait ama gyulafehérvári határozat koz4sával kell ti hit körültáetyAzru^k meglété érté- azokat a bajokat, melyek az életet szenvedéssé változtatták
első pontjának megvalósítása érdekében, ame'y keinket s ezek felélése helyett, hangyaszorgalommal nem lehet megoldani olyan törvényekkel, amilyenekkel a
próbálkoztak. A lej tulmagas értékelését kell megteljes nemzeti szabadságot igért az összes itt- kell e'ó'eremtenünk a további élethez szükségeseket. múltban
szüntetni s ezzel kapcsolatosan önmagától áll helyre az élet.
8
öiálló
nagy
nemzetek
hivatásé,
hogy
az
emlakó nemzeteknek. Teljes egyenlőséget az állam
herl eszmét bizonyos vonatkozásban kifejezése juttas- Azonban ezt a rettentő nagy horderejű kérdést, melynek
összes po'gárainak. Mindenik nemzet önmagát Bák,
egy negv gondolatot, irányaatot érvényeBÜléBhea okai külföldön ia keresendők, nem lehet népgyűléseken elinkormányozza saját nyelvén, saját közigazga- segítsenek. E célból kl kell érlelnlök a Baembenálló tézni, Nem lehet, mert az állam külföldi hitelezői nem egyeztással...
eszméket; utat kell engednlök, hogy ezek egymással nek ebbe bele. Hiába követeli az egész orazág lakóssága a
lei reális értékelését, ha azok a hitelezők, akik ezt az értéM ndesekből annyihoz nem volt ereje, bá- megütközzenek, kiforrjanak és a legtökéletesebb győ- kelést kölcsönökkel elősegítették, megtagadják kozzájárnlázedelmeskedjék.
torsága, bogy egyenlő elbánást merj> n kövesukat. (Ez pedig a jelen körülmények között elképzelhetetTermészetes életműködés B nsgy nemzeteinél a len.)
Junian és Argetoiann volt miniszterek, akik néhány
telni az erdilyi háborús rokkantaknak éa özve- társadalmi
osztályok s gaidasígl érdekcsoportok szem hét előtt
Gyergyóban gyűléseztek eltelejtettek rámutatni
gyeknek. Ellehet képzelni mennyire tudott hatá benálláBa éa Bzaksdatlan küzdelme, ami megteremti ezekre az okokra,
arról, hogy a pénz értékének
rozott lenni programjának nagyobb vonalú oél közöttük aa egyensúlyt s ez egésaaégea arányokban megvalósítása nem hallgattak
népgyüléasktől fttgg.
való elhelyezkedést.
kitűzéseiben.

1918 november 18.
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A nagytetszéssel fogadott levél ismertetés után Kovács
Pongrác a gyergyói felekezeti tanítók egyesületének elnöke
értékes előadás keretében ismertette azokat az iskola sérelmeket, melyek a magyar kulturát fenyegetik. Határozati
javaslatában, melyet nagy lelkesedéssel fogadott el a közgyűlés, követelte, hogy a béke- éB a párisi kisebbségi szerződés értelmében azonnali hatállyal alkalmazzák a székely
kulturautonómiát. Szüntessék meg azonnal a kulturzónát és
magyarul nem tudó tanítókat vezényeljék el. Az esetben,
ha mo9t nem hallgatnák meg a székelység jogos követeléseit, ugy haladéktalanul Genfbe kell vinni az összes sérelmeket.
Gereflffy Csanád q hihetetlen rossz terméssel kapcsolatos kétségbeejtő nyomort ecsetelte. Leszögezte, hogy a
katasztrótálísan rossz gabonatermés következtében a gyergyói gazdák vetőmagjukat sem kapták vissza. Ennek következtében az a helyzet, hogy közvetlen a tél előtt kenyér,
tavasszal pedig vetómag nélkül állanak. Határozati javaslatában követeli, hogy a fóldmivelésügyi miniszter utaljon ki
inségkukoricát a kenyér nélkül álló Gyergyónak, egyben
gondoskodjék idejében vetőmagról a gazdák részére. Az igy
kapott gabonamennyiségeket a jövő évi cséplés alkalmával
természetben térítsék visBza az igénylők.
Kölönte József az elképesztő méreteket öltött adóztatással kapcsolatosan rámutat a sérelmekre és követeli: A
folyó évi löldadókat egytizedére szállítsák le. Az l'JHB-as
költségvetési év előttről származó adóhátralékokat minden
további nélkül törüljék. Reformálják az adókivetést olyformán, hogy ebbe az érdekelteknek szava legyen. A kincstár
kiküldöttjének ne legyen határozati joga, hanem csak előadó
szerepe. Töröljék az összes közvetlen adókat. A pénzügyigazgatóság kivetési osztályát hozzák vissza Csíkszeredába.
Es végül sürgősen intézkedjenek arról, bogy az ingatlan
forgalmi illeték ne akadályozhassa meg az ingatlan forgalmat.

sorsot. Biztosítsuk a szülőknek azt a legszentebb jogát,
hogy maga válassza meg gyermeke nevelésének eszközét:
az iskolát.

kal támogatjuk azon állításunkat, hogy Csikmegye területin
a legteljesebb veszedelemben van az oktatás szabadsága.
Alkotmány törvényünk 24. § a bármennyire beszél az oktatás szabadságáról, az a valóságban alig létezik. Millió akadály és kellemetlenkedéssel igyekeznek a tanügyi hatóságok
kedvét venni a kisebbségi szülőknek, hogy gyermekeiket
telekezeti iskolákba járassák. Dovada rendszerrel, névelemzéssel akarják elnépteleníteni a hitvallásos iskoláinkat.
Alábbiakban megható példáit mutatjuk be annak a
ragaszkodásnak, amellyel egyszerű emberek ragaszkodnak a
felekezeti iskoláikhoz ; minden erőszak és terror között bátor,
öntadatoa fellépéssel legelemibb szülői jogukat, az iskolaválasztás jogát maguknak megvédeni igyekeznek. Egyben
kijózanító élüek is lehetnek ezek a való életből vett példák.
Példák arra, hogy az erőszak nem jó fegyver. Visszafelé
sül el. És éppen ezzel az erőszakkal igen nagy szolgálatot
taaznek a felekezeti iakolák melletti öntudatositásnak.

gét az úgynevezett Contencios bíróság előtt inegállapittassák.
Az erre vonatkozó törvényt a Mon. Oficial 1925 december
211-iki, 2H4 BZ. közli. Ennek élteimében mindazok, akiknek
bármilyen törvényben biztosított jogát valamely rendelet
sérti, az illetékes kir. Táblához fordulhatnak, Különben erre
vonatkozó részletes felvilágosítást nyújt Dr. l'ál Gábor.

sate.

Yisszatekintés az elmúlt tizenöt évre.

Alábbiakban közöljük az O szágcB Magyar Párt
elnökének, Qrőf Bsthlen György beszédének részleteit.
Bsthlon György a romániai magyar kisebbségi küzA névelemzett Borbáth János beadványa.
delemnek 15 esz'endős mu'tját, a Magyar Párt biharA csiki névelemzés csodáiból való az eset. Borbáth megyei tagozatának november bó 12 iki nagygyűlésén
János csobotfalvi lakós. ősei már a XIII. században ott tár'.a fel. Eoből a hatalmas, mieden magyar szivéből
laktak. Most a román tauugyi hatóságok törölték a gyerme- feltörő igazaáto'tát leszögező beEzédből közlünk kivokét a telekezeti iskola auyakönyvéből és kötelezték, hogy natos részleteket Az4rt IB, hogy láBSa a romániai maállami iskolába írassák be, mert Borbáth román eredetű név. gyar m'p, hogy vrzsrel bátor gerinccel hangot mernek
Abban a községben állami iskola nincs is. — Erre az adni ország- vi:ág előtt azoknak a sérelmeknek, amelyek
intézkedésre megszólalt Borbáth János a szülő. Beadváuyt einek a népnek kipusztítására vannak szánva.
nyújtott be a közoktatásügyi miniszterhez, amelyet érdemes
Btthlsn G/örgy beszidét azzal kezdte, hogy tgy
elolvasni és feljegyezni. Borbáth kijelentette ezen beadványában, hogy magyar nemzetiségűnek vallja magát, az volt pár nap múlva 15 esztendeje annak, hogy jeállott a
minden őse. Ha büntetés jár azért, hogy magyar vagyok, aagy változás, bogy Erdélyt, Romániához csatolták.
bármilyen szegény is vagyok, a büntetést elszenvedem, de 15 éve, hogv megszülettek a gyulafehérvári pontok.
gyermekemet felekezeti iskolában kivánom nevelni. — Tessék Ha visszatekintünk erre a múltra s különösen a nemze i parasztpártnnk bárom Ízben váltoró uralmára,
tovább erőszakoskodni.
akkor a legnagyobb kiábrándulás és keserűség kell
A cslkszenllmrel erőszakoskodás.
eltöltsön. — A nemzeti pan>sztpártnak egyik vezeiő
Csikszentimrén a szülők azept. 1—10 között a leg- •gyénlsége — mondj» Bethlen — csak a napokban
pontosabban teljesitették azon kötelezettségüket, hogy meg- tett szemrehányást, a romániai magyarságnak, külö
nyilatkoztak a gyermekeik bejelentése tárgyában. Bejelen- aös»n a ssjtójának á'ltmellenes magatartásáért. A matették, hogy telekezeti iskolába Íratják. Ennek dacára a gyarságnak kellene megváltoztassa magatartását, hiszen
csikmegyei tanfelügyelőség 3404 — !ISB sz. alatt *agy tiz az utóbbi Időben itt megfordult külföldiek niigyon
magyar gyermeknek rendelte el az anyakönyvből való tör- megvoltak elégedve a kisebbségek helyzetéve!. (Köllését azon a cimen. liogy román nevüek. Ósi székely csalá- tözzenek ide).
dok gyermekei ezek, akiknek szülői azonnal a miniszerhez
Eízel szemben Bdth'en György beszldfhtn fel
lordultak. A beadványokat a róin. kath. püspökség 112!) I/1 üü.'t. soro'ja ennek a megelégedett éli-trek 15 évét. Kezdőszám alatt terjesztette fel a közokt. miniszterhez. Még válasz dött az Iskolák elvételével. A legszembeöt őbb jellemuem jött, de az állami iskola már saját anyakönyvébe irta zője volt ennek n másfélévtizednek a mfgyarpíig cé'a névelemze't gyermekeket és a mulasztási büntetéseket .udatos gard-tságl és kuliurália leFZ"gényitéte D-ţ > zzel
már kirójja. — Ez ellen a szülök ujabb beadvánnyal for- sem ért véget teljes megsemmlsltesünkre való állandó
György F. István a közbirtokosságok kétségbeejtő dultak a miniszterhez.
törekvés, amely íppn moBt a magyar lelkekit rabo:ja
vagyoni helyzetének ismertetése során kétségbevonhatatlan
el tőlünk.
A Szentgyörgy—bánkfalvl Iskolapanasz.
adatokkal mutatja ki, hogy ezek a vagyonok tulajdonosainak
R mutat B
thlen György arra, bogy nem ?z UDDÍ
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Csikszentgyörgy
és
liáukfalva
csikmegyei
községek
már régóta nem hajtanak hasznot, sőt az adminisztrációs
a
fehdit
és
c
l,
hogy egymást öldököljük, bsDem at,
költségeket sem fedezik. Mindennek oka az, hogy az állani egyetlen egyházközséget képeznek. A két község különlten hogy igy mással bél éf.t n férjenek meg aiok a népek,
horribilis terhekkel sújtja ugy a vagyonközösségeket, vala- tökéletesen össze van épülve. Az egyházközség egy iskolái akiket a történekm az erdélyi fö dön egymás mellé
mint a fakitermelő vállalatokat. Követeli, hogy az illetékes tart lenn, amelynek épülete Uáukfalva területén fekszik. Az rendelt. Enn«k pedig ml d> nkl látja, hogv az nkpdslya
adókivető közegek csak a szigorúan megállapított ieális iskola a napokban rendi-lelet kapott, hogy azonnal löiülje a mind-'Dl o-l tormányzati rccd-izt rek. Eztkcek nrndtisztajövedelem után adóztassák meg a közbirtokosságokat. anyakönyvéből a csikszeiitgyöigyi szülők gyermekeit. - - egyikn egyetért abban, hogy magyarellenes gyűlöletet
l
Az erdősítési garanciákat töröljék. Hassanak oda, hogy az Klasszikus péliU arra, liogy miképpen lehet a névelemzéses, tartson f nn az <8 o'nl könyveken keresztül minden
ellenőrzéssel megbízott községek ne kontárkodjanak bele a dovadas kellemetlenkedéseket még ilyen előrángatott okok- más ténykedésén, fcoiy elvegyen és megfosszou mavagyonközösségek belső ügyeibe. Szüntessék meg az illeték- kal is kiszélesíteni. Hiszen az 1!I24 évi iskolai törvény l!l. gánalnkltásu intézményeinktől és vagyonúnktól — még
egyenérték adót s végül alkalmazzák a konverziós törvényt $-a biztosit ja az iskolaválasztás szabadságát. U.-mélem elis- ma |a. Ez az ami végtelen fájdalommal és kent-rüségmeri a tanliatóság, hogy a csikszentgyörgyi lakús, ha kedve
a közbirtokosságokra is.
gel tölt el bennünket, hogv a román lu'tura, amily
tartja nem Bánkfalvára, hanem az ország bármely városába
Dombi János dr. ügyvéd a konverziós töi vényt ismerngy egész álUmhitalomra támaszkodhat, éppen a ml
elviheti gyermekét. Az Istenre, mértéket kélünk a kellemetteti s ezzel kapcsolatosan részletesen magyarázza az adósok
teljesen társ«d»lml alapitásu intézményeinkre pá'yázik.
lenkedő okoskodások kitalálásában is. — Egyébként a szükötelezettségeit. Majd megállapítja, hogy a jelenleg érvényAzokat elveszi és nem áll B'mmiféln eszköz rendellök a rendelet i-llen a közoktatásügyi miniszterhez fordullak ;
ben levő törvény nem segít az adósokon. Nem segít, inert
kezésünkre, hogy ez ellen védekezzünk.
a taulelügyelőséghez pedig bejelentették, liogy amig onnan
a lerongyolódott exisztenciák nem tudnak eleget teuui a
Egy másik fejezete a tönlretevésünkre irányuló
választ nem kapnak addig gyermekeiket nem veszik ki az
törvényben előirt kötelességeiknek.
15 éves multntk, a kenyér elvétele a még hivatalban
iskolából.
liészleges fejtegetés után megállapítja, hogy a pénz
rekedt kisebbségi magyar szájakból, akiket a legbru»
és a reális értékek között oly nagy az értékkülömbség,
tálisabb módon, minden jognak n m°gcsufolásával
Az
állami
Iskolába
beirt
gyermek
sorsa.
hogy az adós minden jóakarat mellett nem tud űzetni. Igy
uccára dobnak. Rtod'zer már ez. mint ahogy rendszer
Ha valaiindyik gyermeket egyszer az állami iskolába az ls, hogv köztiszteletben álló lelkészeket és másokat
követeli, hogy egyszakaszos törvénnyel biztositasuanak minden adós részére, tekintet nélkül a társadalmi állására, vagy beírták, onnan semmi hatalommal ki nem li-het venni. A bru'á'iKálcak.
foglalkozására, türelmiidőt, mindaddig, mig az adósságok közoktatásügyi miniszter 177.2114 — l'.ID.'l sz alatl hozott
R>ndszirds munka folyik ebben az országban az
egy ilyen elutasító végzést.
ügyét megfelelően rendezik.*
elhalt
B'atianu Jonel jóslatának beváltására, hogy
*
Dr. (iái Alajos lelkes beszéd keretében mutat rá arra,
10 év múlva nem lesz egyetlen mBgyar Btm ezen a
hogy nem az fog,aja megmenteni a gyergyói medence lesze- Mit szól a kisebbségi miniszter a fenntl panaszokhoz. területen. BMhlun beszéds leszögezi, hogv isteni c-ogényedett lakosságát, aki adósságokat enged el. Nem, inert
Nem érdektelen lia bemutatjuk, mit szól mindezekhez dával határos, ho^y az elmúlt 15 esztendő után még
ez az intézkedés likvidálhat,a a multat, de nem biztosit s általában a csikmegyei néveleinzéses panaszokhoz az ugy- vagyunk, c^od ilatos, hogy annyi támadással és oly
jövőt. Munkát kell biztosítani ennek a népnek s akkor
súlyos nyomásnál szemben még ilyen erőviszony oi
j nevezett kisebbségi miniszter. Mert ilyen is van.
nincs semmi baj.
között f-nn tudtunk itt maradni. Valóban elmondhatDr. Qyárfás Elemér terjedelmes memorándumban juk, ho;y Itt nekünk mint megalázott, meggyötört
Megdöbbentő számadatokkal mutatja ki, hogy az állam
háromszoros terhekkel sújtja a fakitermelést. Ezenkívül tárta fel Se.rban akkori kisebbségi miniszternek a székely- magyaroknak, napról napra azt kell éreznünk éB arra
lavorizálja a Caps-ot, mely kezében taitja a fakivitelt az földi iskolai erőszakosságokat a visszaélések egész suroza- a tudatra kell ébrednünk, bogy talán a gondviselés
egész ország területén s a Székelyföldnek alig juttat az tával illusztrálva konkrét formában a panasz jogosságál, mérte reánk azt a súlyos terhet, amely abból áll : talán
exportból.
| különösen a uúvvegyelniezúsre vonatkozólag. A kisebbségi sehol a földön nem Ilyen terhes, nem ilyen áldozatos
Határozati javaslatában követeli, hogy az illetékes minisztérium válaszában azt írja, hogy Gyárfás szenátor magyarnak lenni és magyarnak megmaradni.
jóhiszeműségével valaki büntetendő módon visszaélt, mert a
forumok könnyítsék meg a székely fakitermelést.
Eízel szemben B-ihlen beszéde a bihari magysrA gyűlés nagy lelkesedéusel fogadta el az összes lelsorolt sérelmek nem felelnek meg a valóságnak, a szülők aág Impozáns gyűlésének egyhangú lelkesedésével
határozati javaslatokat és elhatározta, hogy azokat a Magyar a hibások, mert nem tetlek eleget az iskolai beiratkozásokra állapítja meg, hogy nagy egészét tn a magyarság nem
Párt központjához terjesztik a további sürgős lépések meg- vonatkozó törvény rendelkezéseknek és igy irták be gyer- tántorodott meg fej\hoz, hitéhez, tradícióihoz való
mekeiket hivatalból ez állami iskolába. Mondanunk sem kell, ragaszkodásában. N-m fog a jövőben Bem. Ennek a
tétele érdekében.
Dr. Gaál Alajos lulmináns záróbeszéde hatása alatt hogy Gyárfás szenátor ujabb beadványban felvilágosította a nemzeti önvédelmi harcnak az eszköze: a ml Magyar
perceken át lelkesen ünnepelte a párt hivatalos vezetőit s kisebbségi minisztériumot, hogy nem öt vezették félre, ha- Pártutk, amelynek alapja a lelkekben gyökerezik.
nem inaga a minisztérium nem győződött meg a panaszok
Rttérve a kormányválsággal kapcsolatos helyutasította az elnöséget, hogy táviratilag üdvözölje őket.
A gyergyói székelyek ez alkalommal is megmutatták, jogosságáról. Az egész dolognak az a látszatja, bogy a zetre hangsúlyozza B 'thlen György beszéde, bogy a
hogy a konkolyhintők, akik nagy előszeretettel keresik tel kisebbségi miniszleiiuiu válaszát a közoktatásügyi miniszté- Magyar Párt minden rendelkezésre álló eszközzel arra
a végletekig leszegényitett vidéket, nem értek el eredmé- riumban fogalmazták meg és igy a panaszok orvoslására fog törekedni, hogy a nélkülünk bekövetkezett ÍB
alig van remény, megakadályozza a névvegyelmezéssel rorná- ugyanígy megoldott kormányválság u'án ls azt tegye,
nyeket. Egységesen áll hivatalos vezetői melleit.
nositó és a miniszter által is jóváhagyott törekvés.
ami a magyarság érdekelnek a legjobban megfelel.
*
Kéri a magvar népet, hogy e tekintetben legyen bizaDr. Pál Qábor közlése a névelemzett szülőkhöz. lommal a Magyar Párt vezetőségével szemben, amely
Iskolasérelmek.
kellő Időben mérlegelni fogja a magyarságnak a legMindazok, akiket nevük uévelemzése ciinén a miniszter újabban megadott helysetében való magatartását és
A mult számunkban igyekeztünk erőteljesen rámutatni
arra a fékte en hatósági hajszára, amelyet a felekezeti isko- nem enged felekezeti iskolába b'irni, jogosítva vannak arra, as nj választásokon való réssvételnek a kérdését.
•
*
lák növendékei ellen indítottak. Alábbiakban konkrét adatok- hogy a közoktatásügy miniszter rendeletének érvénytelensé-

Uraim hagyjunk békét egymásnak, ne keserítsük ezt
az amúgy iz nehéz éa hovatovább kilátástalanabb közös

*

Háló, ebédlő és iroda berendezések
a legegyaierflbbtil a
legfliomabb kivitelig
• • I M I
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Nagy Q. Jószef asztalosnál, Zsögöd.
Megfelelő biztosíték mellett részlstflzstésrs la.
t5-

•

Mondani sem kell az annyi választáson kérésziül esett csiki magyarságnak, hogy választások előtti helyzetében mi a tennivallója. Köteles
pártfegvelem. A Magyar Párt elhatározásaihoz
való ragaszkodás. 4z egységnek biztosítása. Senkinek-ninos joga egyéni utakon elindulni. A magynr
küzdelem számit ma is minden üának öntudatos,
ragaszkodó, at egységünket féltő gerinces magatartására.
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— Tudnivalók a nyugdijak

flsetéaéről.

Miként mer egy lsben jeleztük a folyó év tavaBzán,
a csikmegyei
munkakamarai
tagokhoz.
a nyugdljnk flsetése ezév novtmber havától az llletéAz érdekelt kisiparosokat, kereskedelmi és kea kerületi adóhivatalok székhelyén fog történni, kiipari alkalmizottakát tisztelettel meghívjuk folyó véve a klzáró'ag Csíkszeredában lakó nyugdíjasokat,
év november hó 26-én délelőtt 9 órakor a osiksze- kiknek nyugdiját továbbra is a központi á'lampénztár
red*i Ipartestület kaszinó helyiségében, a munka- fogja kifizetni. A nyugdijak kfijetese minden adóhivakamara Mercurea-Ciuo-i Bókjának létesítése tár- tali kerülethez tartozó községre nézve előre megállapított program Bzerlnt fog eBBközöltetnl, mely fisetésl
gyában megtartandó gyűlésre.
napokat az illetékes elöljárók a nyugdíjasok tudomására hozzák minden hónapban. A nyugdíj könyveket
Csíkszereda, 1933 évi november hó 18
tehát m nden nyugdíjas ahoz aa adóhivatalhoz adja be
Mró József,
Gi/őnös Gyula,
számfejtés végett, amelyhez községe tartozik. A n*ug„i mi ka kit mari tanácstag.
munka hatna rai taiHÍcyfay.
dij könyvet mindenki lehetőleg a bónsp 10 és 20-ika

KÜLÖNFÉLÉK.

l-l* «Hal.

között adja be Bzámfejtéa végett. Figyelmeztetnek a
nyugdijasok, bogy a kliüaött határnapon pontosan jelenjenek meg nyugdijuk felvétele végett, mert ellenesetben nyugijukat arra a h&uapra később már nem vehetik fel, htnem a járó össaeg vissza fog fizettetni a
Nemzeti Btnkhoz a nyugdj pénztár javára. Minden
nyugdíjas személyesen tartozik nyugdijáért jelentkezni
Igazolván, hogy az esedekea köztartozásait kifliette.
Hi valaki Bzennlyesen jelentkezni nem tud, ctakis
közjegyzői meghatalmazással ellátott megbízott u ján
veheti fal más helyett a nyu<d jat, da ez esetben azt
Is kell Igazolnia az elöljáróság utján, hogy sz illető
meghatalmazó életben van a nem tölt be semmi állami,
megyei vagy községi oly áliást. mely rendas htvl
javadalmazással van egybekötve. A hadirokkantak,
özvegyek éa árvák nyuţdjalnak kifizetését szint n a
kerületi adóhlvata'ok bonyoll ják le a községi elő'járó
ságokkai karöltv. anHvre nézve a Bzükséges utasl
táaok kiad »t tai Újólagfi;yelmeztetjü'< a nyugdijatokat
a fenti rendelkezések pontos betartására, mert ettől
semmi kivételes eltérést engedélyezni nem fogunk.

Állami osztálysorsjáték.
IL osztály r
ínzásatontahó 7. és

8-án.
Mn
idenki saját magánat a szerencse kovácsa,
ha t e h á t e l m u l a a a t o t t a
az elaő oaztálynál sorsjegyet venni,

most van alialma mulasztását pótolni.
Siessen, cstkély mannylBégü sorejegykészletemből, sorsjegyet előjegyezni,
annyival inkább, mert a második osztálynál csupán az eltő osztály árát
kell megfizesse, mig a további osatályoknál mícd g több az utánfizetéa.

Felhiváa a osikmegyel Magyar Part tagjaihoa.
A belpolitikai belyiet választások elitt áll. Bármennyire kellemetlen, a magyarságnak megvan szabva
a cselekvés iránya. Ha urnák elé szólitják az orBzág
népét, a magyarságnak is oda kell vonu'nia —N igyon
Sorsjegy ára. egéaz fél negyed nyolcad
jól tudj* mindan magyar ember, hogy mit jelent mindez
osztalyonkint' 1000 500 250
125
snaak az irodának Bzámárs, amely lebonyoliija a
M leyar Párt egységes megmozdulását. Költséget, pénzt.
Szerencsés számok csak alanti irodában
A Migyar Párt caiki irodája rendkívül nehézaégekkel
kaphatók :
küzd. A pénztárában nincs egyetlen bani. A tagok nem
Osztálysorsjegyek
Osiki Intézösége
teljesítik tagdíjfizetési kötelezettségeiket. Arra kérünk
minden magyar embert, hogy fogja fel megértéssel
jelen felhívást. Igyekezzen tagdíjának bármilyen csekély részletével Bugiteni a közös magyar Uicyön. KérMercurea-Oiuo, I. C. Bratiann-ucoa 118. as.
jük, hogy a Magyar Párt csíkszeredai párthelyiségében
í—
törlessze aki teheti, akinek még módja van tagd jbátrá ói át. Teljesítsük kötelességünket I
— KUyenfalva kulturházat saentel. Gyergyó— Csikvármegye uj prefektusa. Az uj libekilyénfalva kulturházat épített, amelyei folyó év nov.
Dr. Q Gvnrgv pénzilgvlcazeatő.
rális kormány Csikvármegye főinpárjává Dr. O.etea
h4 26-án, UnnepélyeB keretek között avatnak fel.
Vilér csíkszeredai ügyvédet nevezte kl. A kinevezést
— Törvény széki hirek. B >lla Péter és JózBef
I-g >HZ Csík vármegyében osztatlan tetszessel fogadták.
gyergyóujfalvi legényeket a törvényszék 15—15 napi
0;etea Valér megértő, magyarul kitüi ÓID beszélő, igaz
elzárá-ra és 2 ezer lej bírságra ítélte, mert Solyom
úriember, aki tlz esztendei c-*iki múltja a'a't minden
Ágostont súlyosan megverték. — Ugyancsak 15—15
'••vékenységével knzmnrbecsUlést érdemelt kl. Az uj
napi elzárásra ítélte N*gy Lakatos Károly és István
pr^f-Atus a távozó D'. Tetiu Auréltól folyó év novemtyímesi csángókat, akik Nagy György István Péter és
ber hó 16-áu már átvette a vármegye vezetését.
Sindort verték meg.
— A Magyar Fart közpoti elnöki tnnácia folyó
— Tilzeeet. C-ikszentlmréo, folyó év november
»v november bó 13-án nagv fontoB^águ ülést tartott,
hó 16-án leégett Bodó Gábor közb. elnök csűre. A
h'aţlalkozott azon az egyenlőtlen és igazságtalan adónyomozás olyan Irányban folyik mintha a türet gyújto5 lámpás abszolút szelektív, egybekivetések, valamint a kegyetlen adóbehajtások ügyével,
gatás okozta volna.
épített hangszóróval, uj tipueu 2 volsmelyek különŐBen a Székelyföldet sújtják. Szóba ke— Turista gyűlés. A B T. E. Csiki Csoportja
rült az azegyen'ótlen elbinái, amely a Székelyföld lakóstos lámpák folytán minimális anédfolyó
hó 26-án, vasárnrp délelőtt 11 órakor tarija renj
hágát mellőzi szoknál az előnyöknél, tmelyekben a
d B f'lévi beszámoló gyűlését az Ipartestület kaszinófogyasztás
antenna
nem
szükséges.
más inBfgea vidékek, a mdcokat, hunyadi és máramajában. E< alkalommal lesz a tisztújító gyűlés 1B.
ro-i lakosságo' részesilik. Az elnöki tanács felhébo-c— Baumgarten törvényszéki tárgyalása.
diassl foglalkozott a névelemzéBÍ visszaélésekkel,
Amint megírtuk Bíumgarten László, a csíkszeredai
3-1-1, 15—2000 m.-ig. Amerika bármikor fogható.
i.moiyek éppen akkor düböngenek a Síékelyföldön,
róm. kath. főgimnázium tanárát a hatóságok komnuamikor a román-Jugoszláv azersődéa vllágoBsn kiköti,
4-1-1, 4+1 nagy kiadású ÓB 6 + 1 lámpákkal.
nista üzelmek miatt letartóztatták. A CBikszeredal törto<y egyedül a BZÜ Ó jogosult a Gvermek nemzeti hovavényszék folyó évi november 28 ra tűzte kl a fiatal
M
nden
tipus
állandóan
raktáron,
bármitartozását megállapítani. — Fájdalommal állapították
tanár ügyének fótárgyaláaát.
kor
vételkénysz°r
nélkül
meghallgatható.
meg, hogy az alsóbb tanügyi hatóságok egyszerűen
— Hirek a megyéből. Mózes Tamá°né 49 éves
c ufót űztek a közoktatásügyi miniszternek a 14°/«-OB
SladéisolE r é s z l e t f i z e t é s r e .
jecófalvl aBBZony rákos betegsége feletti elkeseredéséUkolaxdó aránylagos felosztása tárgyában kiadott renCsikmegyei vezérképvlielő :
ben felakasztotta magát.
deletéből; hogy a kisebbségi hit.-állásokhoz tartozó!
— Tamás Antal madéfalvl lakóshoz betörtek a
tanu'ókat más vaMá-u I-iten'ÍBZtelntekre képytz<>rliik.1
6 ezer lej értékű holmit elloptak.
— Tárgyalták a munkásbiztohitó kötelékéből miod-D
inugdjigény nélkül elbocsáj'.ott tisztviselők ügyét. Az
— Pál Qibor 27 éves vss'áBi munkást, a Vicsorl
Mercurea-Oiuc.
elnöki tanács megállapítja, hocy a Serbán kisebbségi
I yés fűrészénél elkapta az egyik lendítő kerék szíja
;Liiwzt"rht'z, az ó felhívására 31 pontban előterjesztett
— A roman állam szegyene. Amit ebben BZ ÓB halá'ra zuzti. A szerencsétlen munkás a helyszínen
sérelmek egyikében sem történt a nemzeti-parasztpártl országban a volt osztrák magyar hadsereg hadirokkant- szörnyet halt.
kormány uralmon léte alatt érdemleges intézkedés.
jaival elkövetnek az Bzégyen. A mindenkori kormányok
— SZÓCB Pal ditrói BCffort, a csíkszeredai tör— A kath. Nepszövetseg helyi vezetősége a hallani Bem akarnak arról, bogy egységesítsék ezt a vényszék 1 hónapi börtönre és 500 lej pénzbüntetésre
ír.u't vasárnap délelőtt Dr. Hirscb Hugóné elnöklete kérdést. A regátl román rokkant nyolcszor nagyobb ítélte, mert Badő Józsefné udvarhelyi asszonyt gépéalnit gyüléBt tartott, melyen a felállítandó lnBég-konyha nyugdijat kBp, mint BB erdélyi rokkant. Tizenöt ev vel elütötte.
eókéBzüluteít beszé ték meg. Az idén ls a gyermekek- alatt mioden panasz hiába valO volt, szivtelenül elzár— JÍOOBI Márton 6 5 éves gyergyóujfalvl keresnek adnak meleg ebédet es azonkívül tűzifa-segélyt kóztak a rokkant kérdéB megoldásától. A nyomorú t kedő üzletében, munkrközben összeesett ÓB meghalt.
rokkantak
addig
küldöttségestek,
amig
1933
évben
osztanak ki a beérkezett adományokhoz mérten Váro— Györgyicze S mon csügési csángót, mert Bosunk .közönségé edd'g Is nagylelkűen támogattB a törvényt Bzavaztak meg a rokkant nyugdijak egysége- dor Fülöpné nevü testvérét Bnlyoaan megverte, a csíkszegényeket s Igy minden remény megvan, hogy mind- sítéséről. Azt hinné az,ember, hogy ezzel megszűnt a szeredai törvényszék 15 napi elzárásra ítélte.
kálváriája. Érdemes megfigyelni, hogy miazok, akiknek a Gondviselés bó kenyeret ÓB meleg rokkantak
Bocskor Károly káBzon-altlzI lakóst abban a pillaképpen játszanak kl élő háborús hősöket legszentebb
otíhont adott, moit Bem feledkeznek meg az éhező, jogaikból
natban
fogták le, amint Bodó Jánosbor, a kemencéjén
ebben
as
országban.
Ezt
az
említett
törvényt
didergő gyermekekről.
a nyugdíjpénztár nem tartja elég világosnak. Minden keresztül beakart törni. Átadták az ügyészségnek.
— A református Nőegylet teaeatélyét nov. rokkantai elutasít kérésével azzal, hogy uj törvény
— Virág Sándor cslkBzentBimonl gazdát, Szép
hó 19 én, vasárnap délután 6 órai kerdattel tartja meg szükséges, amely világosabban intézkedik a volt O'zt- Dénes és litván megleBték ÓB súlyosan megverték. Aa
Kjrrípa (Hírese) nagytermeben. A rendezőség szívesen rák-magyar hadsereg rokkantjáról. Tizenöt év kellett, eljárás a verekedők ellen megindult.
Játj -a es szeretettel meghívja arra vároaunk éa vidéke amig egy nem elég világos törvénnyel „egységesítették"
— Vadaaa-szerenoBétlenaég. B. Nagy Jósaef,
közönségét.
BB ügyet. Most Ismét 16 évet járhatnak a rokkantak,
— A szenttamási milliós kasszarablás tör- amig egy máBik rossz törvénnyel kiszúrják a Bsemüket. a Transsylvania Bank volt csíkszeredai, jelenleg tördel
vényszéki főtárgyaiásának folyó év novtmber 17-re — Igy fast ebben az orsságban az egyenlő elbánás fiókintézete Igazgatójának Zo'tán nevü fiát ÍUIJOS szeelhalasztott folytatólagos tárgyalását, folyó év novem- elve. Silvtelenek, kegyetlenek a háborús áldozattal rencsétlenség érte. Vadászaton, a társaság egyik tagjáber hó 27-re elnapolták.
szemben ÍB, — amit minden alkalommal feljegyzünk nak fegyvere véletlenül elsült és a köaelben álló fiatalembert mintegy 30 drb serét fején ÓB nyakán Bnlyosan
az ujabb generációk okulására.
megsebesítette. A sebesültet fulyoB állapotban a kolozs— Liberália kormány. Vaida Sándor kormánya vári református kórházban ápolják.
ÉRTESÍTÉS.
után a király nov. 14-én Dúcát, a liberális párt elnökét
— Autóbuszjárat Csíkszereda—Udvarhely
blsta meg a kormányalakítással. Duca összeállította a kÖBÖtt. Folyó évi november hó 13 tói kezdve egy
fi Van szerencsém értesíteni a mélyen tisztelt
tisztán liberálisokból álló kormánylistáját, melyet BB autóbusz jár Székelyudvarhely—CalkBBereda között,
fi közönséget, bogy a mai naptól kezdve, a mai
uralkodó változatlanul elfogadott. Az uj kormány tagjai mely hetenként háromszor: hétfőn, szerdán és szombafi viszonyok figyelembe vétele mellett, mélyen
kedden este megjelentek a királyi palotában, abol a ton közlekedik. Iodul Udvarhelyről reggel 6 órakor
fi
leszállított árak mellett lehet étkezni
király kesébe letették az esküt. A kormány tagjai: és érkezik Csíkszeredába 8 óra 30 perckor. — Indul
Daca Q. miniszterelnök, Ioculet I. belügyminiszter, Csíkszeredából délután 1 órakor éB érkealk Udvarfi
a .Bucureşti" é t t e r e m b e n
Bratlacu D cu pénzügyminiszter, Tatarescu munka- és helyre 3 óra 25 perckor, Udvarhelyről Indul délután
fi Havi kosit reggeli, ebéd és vscaora Lei 800.—
egészségügy. Angheleecu közoktatásügy, C palatiu föld- 3 óra 30 perckor éa SegeBvárra érkezik eate 6 órakor.
M Napi ebftd koazt 4 fogásos .
. Lel 30 —
mlveléaflgv, Franosovlcl köalekrdésügy, D.mlliu Ipar Csíkszeredában aa állomása BZ Európa Bzálloda.
fi Napi ebéd koazt 4 fogásos házhoz vlve Lei 20 — és kereskedelmi, U c* tábornok hadügyi. Kineveztek
— Kösaőnetnyilvánltáa. Karda Béla nyug.
három tárcanélküli minisztert IB. Ezek: Aoghelescu járásblró, Karda Gyula halála alkalmával kossorn megfi
Különleges étkeiéa egyaiaég szerint,
Pál, Lepada'u Sándor éa Niator I. A kormány » hatá- váltás fejében 200 lejt adomáoyosott a gyergyói róm.
fi Kérem a helyi ÓB vidéki közönség pár.fojását
rozta, hogy ciak három államtitkárnak Bdnak flietést, kath. árvaháanak. Istenfizesse I Gvergyósaentmiklós,
Ü
tisztelettel
de kineveznek tlzflzetésnélkOli államtitkárt, akikből 1933 évi november hó 2
Intézeti főnöknő.
• Jövendő mlnlsiterelt nevelik. A parlament Bserda
Vass Géza. Csíkszereda
—
Tüaeaet.
Csikssépvlsen
folyó év november
déli
ülését
a
régi
elnökség
nyitotta
meg
B
Duc<
fel2 •->
aaállodás és vendéglős,
16 án leégett Bzáez István csűre, terménnyel éa gazdaolvasta
a
királyi
kéalratot,
amely
egysaer<-mlnt
f
1ţg Kereskedehni utaiék rászérs napi panzió Lsl 110
osalatja a parlamentet As uj válasatásokat december sági felssereléasel. — Blstosltva volt aa Elad Erdélyinél, ahonnan a biatosltásl Seaaeget megkapja.
kOsepérs Írják kl.

Vidéki Rádióvevők figyelmébe!
Megérkezett!

a batériás PHILIPS csoda rádió
4 féle hálózati rádió!
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Smilovits Márton
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— Nyilvános köszönet. Cslksernttamén. Karcsfalva közönsége éa sa Olt F. C. intézósége 1000 lejt
adományoztak, a szerencsétlenül járt J kab J izsef
foothalistának. A nrnraszlvü adakozik és gvüjtók
fogsdják ezúton is, a csíkszeredai Ko'plng Egylet
bálás köszönetét.

írni kell róla.
November bó 12 ón tartották KarczÍBlva község
földmlvelől közgyUiéBÜkrt, melyet a törvény értelmében Dr. Quiman György főszolgabíró hívott össze t
melynek célja az volt, bogy a lakÓBság az eddigi
elavult gazdasági rf nd^zerrő', a nyomásos gazdálkodásról. áttérjen a szabad gazdálkodásra.
A gyűlés kezdetén emelkedett bzólásra K«zán
Imre gazdasági felügyelő, aki mintegy két órás beszédben vázolta a nyomásos gazdálkodás megszüntetésének előnyeit, jelentőségét és nagy közgazdasági fontosságát. Tanácsot adott a gazdáknak arra, bogy a
nyomás megszüntetése után miként gazdálkodjanak,
bogy az uj rendszernek baaznát és örömét lássák.
Felhívta a gazdákat arra, bogy a nyomás megszüntetése óriási jelentőséggel bir, de csak aki or, ha amint
mondti racionálisan gazdálkodnak s a takarmány nővé
nyek termelését bevezetik ezeken a felszabadított területeken a kl-ki a viszonyaihoz képest megállapítja a
vetésforgót.
Eaea felvilágosítások és tanácsok hatása alatt a
közgyűlés csaknem egyht>rgulag kimondotta a szabad
gazdálkodást, köszönetet mondva a fulvllágositá'otér',
amit Fazakaa Janó tolmácsolt, a jelen lévők nevében.
Nr>m volna te'jpB ez a beezárroló, ha fel nem
említenék a karczfalvi jelen volt 180 embernek
szép,
pMdás ée józan viselkedését, amit <zjn alkalommal
tanúsítottak, meglátszott a usclkedéttikön. hogy komoly életbe vágó és fontos gazdasági dologról vo t BZÓ.
A jelen volt hatósági Bznmélyek is a legoigyobb
elismeréssel nyilatkoztak a gyűlésen megnyilvánult
rendről,figyelmességről és komolyságról.
Birctak amis községek is követnék K<irczfalvának példáját.

A marosvásárhelyi k e r e s k e d e l m i és
i p a r k a m a r a közleményei.

rithatatlan, hűséges ragaszkodás — fenmaradásának, földi
és égi boldogulásénak legmélyebb és legbiztosabb alapja;
feladata a kath. akciónak, a kath. tevékenységnek, a megvalósítása, a mi nem egyéb, mint az igazi keresztény érzületnek, a mély lelkiségnek kiáradása és mindeneket magával
ragadó ereje az életnek, a cselekvési világnak egész vonalán.
Feladata a szervezetiségben rejlő rendkívüli erőkkel
minden nagy ügyünknek védelmére kelni.
A népszövetségnek ma kb. 20 ezer tagja van. Milyen
hatalmas, mindenkitől számbaveendő erőt képviselne, lia
100 ezer tagja volnál Pedig lehelnénk ennyien is.
A hollandi, német vagy angol katholikusnak csak
szánó mosolya volna ama katholikus számára, aki kath.
létére, nem tagja egy ilyen egyesületnek, egy ilyen szervezetnek. Siessünk belépni, nthogy egy efféle szánalmas
mosoly osztályrészünk legyen. Még a legszegényebbek és
a kicsinyek is tagjai lehetnek, ha legalább G Lej pártoló
tagsági dijat űzetnek ; szegényeknek, gyermekeknek, mindmind ott a helyük a szervezett napy magyar család kedves,
vonzó otthonában : a Népszövetségben.
(—t—-s.)

Színház.

Tisztelettel értesítem Cslkszereds és vldikn
lakósságát, hojv » m tl naptól fogva elváHa'ok
mindennemű vi lanvfelszerelésl munkáküt u. m.:
CfctT®®! » 1 1 2 « s e t e e t e I « t « B e
én

vtsveaeték

szereléseket és javat átok at, a legjutányoobb
árak és teljes felelősség mellett. Szíves pártfogást kérve, maradok kiváló tisztelettel:

i

MIGITSOH WALTER
C a i k s s e r e d a , Str. Prlnoipele Carol 66, vagy a
„Corsó" fodrAazatban.
2—10

Harminchárom éves, családos, 1 gyermekes
családfő, roraán, magyar nyelvtudá^Bsl,
éjjeli-őri, hivatalszolgai, vagy más
beo^ztáru állást vállalna igen szerény fizetési feltételekkel. Cim a kiadóhivatalban.
H

Aerár- és T r a n s s y l v a n i a

fiauk

«
betét-könyvekért
S
«
s z á l l itolc
U
«elsőrendű furnéros»

A színház utolsó heti műsora:

jj

Szombaton, nov. l*-án
el Srhell én Weinreb
Ignác; 1150 előadást ért zsidó tárgyú színmüve Timona —
a cár k a t o n á j a .
Vasárnap, nov. 1 íí-én két előadás lesz és pedig délután • » órakor, csak 10 és 20 lej-'s helyárakkal
(íyörgy
l'ál szenzációs operett je, másodszor
K ad e11s ze re 11> m .
Este
órakor Török líezső elbájoló zenéjii operettje, gyönyörü mesejáték,
órás kacagás
.Juhász legény, szegény juhász legény.
Héttőn, zónaelőadá^han,

Primar,
T. Both.

Megérkeztek a Kath. N i p M t naptárai.

megtartsa: ősei hitéhez éa fajának erényeihez való tánto-

•

ffieXBIiB

Amint a mult számunkban röviden jeleztük, Sarkadi
/•H Walter színigazgatók lelkes és jól szervezőit társulatukkal nov. ÎJ-ike óla jobbnál jobb előadásokkal teszik igazán
kellemessé a sziupártoló közönségnek az egyébként unalmas
kisvárosi estéket. Sajnos azonban a művészi játék és olcsó
helyárak mellett is olyan kevesen látogatják a színházat, 4t
bogy az igazgatók az amúgy is rövidre tervezett itt targ
tózkodást ís megszakítani szándékoznak. A küzönségi»> 1
lügg, bogy ezt megakadályozza. A minden igényt kielégítő
«Kiadások zsúfolt házakat érdemelnének. Akik az eddigi g
előadásokat nem látták és következőleg egyszer elmennek,
sajnálni fogják, bogy az eddigieket elmulasztották.

10 és 20 l**jes

belyárskka),

Az egyiptomi közegészségügyi minisztérium árlej- a nagysikerű Zsákba macska kerül színre.
Kedden, november 21-én, c s a k f e l n ő t t e k r é s z é r e ,
tést h rdet szlkviz előálli'ó gépek, t"j*terilizáló lészü
lékek és az ottani PaBteur intézet t-parálusai sterilizálá- Vaszary .lános és Walter l>ezső teljesen modem oprrettsára Bzolgáló berendezés szállítására. Az árlejtés 1933 njdonságii kerül színre A t e v e .
dec imber 9 én tartatik Érdeklődők bővebb felvilágoSzerdán, nov. 22-én, az idei szini idény legnagyobb
sítást a bukaresti konzulátusnál nye>h<tnek.
szenzációja lloirmannsthnl világhírű misztériuma, amely világ— A kereskedelmi minisztérium 120 492—1933 szerte a templomudvarokon mint színjáték kerül nyiltéri
számú rendeletével 1933 évi november hó 1 lói kon- előadásként sziare* A k á r k i (.ledermann i, színjáték a gazdag
tingentáló» alá vonta a vámtarifa 46, 49, 51, 54. és ember haláláról.
Csütörtökön, nov. 2!l-án, ünnepi díszelőadás, I>éryné,
60 artiku'usai alatt felsorolt cikkekot. EIBD rendel
késés ntm terjed kl azon szállítmányokra, melyek n a legnagyobb magyar színművésznő 140 éves születésének
rendelet életbelépte előtt feladattak, ba folyó évi de- évvfordulöja Alkalmából Levendula — Szilágyi és Lippai
camber hó 1 ig az orBzágba megérkeznek. A behoza- biedermajer operettje, zenéje a klasszikus zenészek mii veitali engedélyek iránti kérések a kereskedelmi minisz- ből, Kricll és Somló Sándor szerzeménye. Az előadást Sartériumhoz (Dir> ctia R'glementarii Importu'u) intézen- kadi Klek, a városi zcneegylet karnagyának vezetésével a
„Dal és Zeneegylet* teljes zenekara kiséri.
dók, az előirt kérés mintán.
— A varsói román kereskedelmi attasé közlése
alapján a Kamarák Szövetsége a kamarának megfcUlPrimftria comunală Gárc:u
dötte azon cikkek névsorát, melyeknek értékesítése a No. 982-1933
lengyei piacon eredménnyel lenne megkísérelhető. Ezen
névkor valamint a jelentősebb lengyelországi gyümölcs
Hirdetmény.
és napraforgó mag importörök névjegyzéke a kamaráGâ
c
ii
—G3r6c-falva
korcsma joga 1933
nál betekinthető.
— biyarctak az érdeklődők recdt-lkez'Blrp áll a évi n o v e m b e r hó 25-én délelőtt 9 órakamaránál a Fratc'aorsiiág által Románia számára az kor nyilvános árverésen bírbeadatik.
1933 év IV. negyedére enged ílyezett gabona beviteli
Bérleti idő 3 év.
koutingesB megállapításának kimutatáaa ÍB.
Kikiáltási ár 3000 L i.
A ptazügymlniEzterum 261 484 szému novem
B i z t o s í t é k 10°/..
ber 2-án kelt rendelkezésevel engedélyezte Urna vaAz árverezési feltételek a rákosi jpgyzói
dász töltény hüvelyek éa kápFz'ik behozatalát, E cikkek u'ái a rtndes hshocata'l taxi'i fiietendók, — Az irodában hivatalos órák alatt megtekinthetők.
utiu darabonként 25 bani monopol taxt is szedetik.
Gá'ciu, la 10 Noemvrie 1933.

Az Erdélyi Hóm. Katii. Népszövetség izlésdel kiállított és gazdag tartalmú naptárait minden tagozatnak megküldötte. Megjöttek azok a helyi tagozat számára is. Megtörtént BZ intézkedés, hogy a csoportvezetők minél előbb
eljuttassák azokat a tagokhoz. A népszövetség tagjai az
'értékes könyvet — melyben gazdag változatban talál az
olvasó hasznos, tanulságos és szórakoztató dolgokat egyaráut -— a tagsági dij — 2') lj"j —• fejében kapják. Nincs
egyesület a világon, amely olcsóbba kerülne a tagjainak,
mint a mi kiválóan vezetett és szervezett egyesülelünk és
pedig azon egyszerű okból, mert - — nem kerül semmibe.
Hiszen a 20 Lejjel még a naptár papírja sincs megfizetve,
nein hogy a papirt kitöltő, a gaz lag szellemi tartalom.
Utóbbi valósággal ajándék. Aki tehát tBgja a népszövetségnek, az nemhogy ráfizetne, hanem még ajándékot is kap,
még pedig értékes ajándékot.
Csodálkozni is lehet azon, liogy nem minden magyar
kath. család tagja a népszövetségnek, s nincs ott minden
kath. család asztalán a népszövetség naptára. Aki tudja,
mi nekünk a Kath. Népszövetség, az örül, hogy tagja lehet
a ha nem tagja, sint oda belépni. A Katii'. Népszövetség a
kath. magyarságot egy nagy egészbe, egy nagy családba
összefogó szervezet, ineiynek feladata szent hitünknek éa
évezredes kultúránknak áldásaiban részesíteni az intelligenciát is, de elsősorban népünk lehető legszélesebb rétegeit;
feladata az iskolán kivül nevelni a népet s a műveltség, a
lelki iskolázottság oly fokára emelui, hogy megértse éa
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Notar,
L. Benkó.

vagy más

g bútorberendezéseket. #
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C r n a kiadóhivatalban.
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Hirdetmény.

Vácárp^ti — CsikvacsárcBi köy b r'okos ;.'ga
1933 evi n o v e m b e r bó 27 én, a közs g
h á l á n á l , a vadaezlerUle et 5 évre nyi.vftLOB
szóbeli árvtriíBen

bi',rboudjtt.
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tli naponként nj formák olozó
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Ugyanott készülnék aúodenaemtl n4i kalapok elsárendü
abyag hoBBaad«.z»val. Kalaprk
italakltisa a legrövidebb idő alar.
Calkaaeredá, I. C. B r a t l u o (tiíiUDáaltun)-aooa 112. aa., a Sörház köselében.
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Kiedó Csíkszeredában, a Bratianu ucca
87. sz. alatti ház, mely á l l 4 s e o b a ,
h o n y h a és mellekhelyis°gekből. —
Oim a kiadóhivatalban.
^ Bulevardul K*gcle F1 rdinácd
utcában egy 4 szoba és 1 kon)butul
álló lakna november hó 1 <ő. kiadó. Tud Aozódti
lehat a kiadóhivatalban
4—

KiadÓ l a k á S

Gyakorlott házi varrónő rulii éa feh^memil
varrásra o csón ajánlkozik. Cim: S r Priuc pele Carol 31.

Csíkszeredában, Ştefan cel-Mare ucca
22 szám alatt, emeleten, 2 szoba, Egy drb n é m e t n e m e s i t e t t fajkan eladó.
1 k o n y h a kiadó
Cim a kiadóhivatalban.
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FJldmive'ók nagy kép =-8 nap'ára
Kereszlényélet nagy képes naptára

Mírifpicsi

nagy k é p i s

Pizmány képes

naptár

naptár

Mesemondó nsp ár

Beszerezhetők Vákár könyvkereskedésében, Csíkszeredában.
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