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Kallóidra egy évi* „ 440.—
Hirdetési dijak a lagolcsóbban számíttatnak.
Kéziratok nem adatnak TÍBS»«
Nyílttéri közlemények
dija soronklnt Lal 29,—
M*f)«l*alk mlsden vasár a a;

munkanélküli kiáltott kenyérért, megteremtette a rend,
A keresztény világnézet jelentősége. fegyelem,
A hét fájdalmu Szüz.
becsület uralmát — a munkanélküliek nagy
Albert Vilmos főgimn. fanar
március23 án
reazenek
kenyeret adott a ma már a porig alázott,
POLITIKAI,
KÖZGAZDASÁGI
ÍSelőadása
TARSADALMI
HETILAP.
Jéius holttestét mily fajdalommal
öledben tartottad.
legyőzött Nemetorazág olyan fokra emelkedett, hogy

A keresz'ut 13. allomáaa betekintést nyújt a szent a Katb. Népszövetség kujturális szakosztályában rövid Idő muiva mint egyenlő fél jelenik meg az Európa
II.
lelkébe. KrisztuB élettelen testét a legnagyobb
aoraát intéző hatalmak Borában. Nincs messze, hogy
A válság oka. megvalósuljon az, amit Hitler a rádióban mondott :
tisztelettel leemelte Nikodemus és Arlmateal József a
keresztről. Hova helyezzek, ml legyen a legelső, legA keresztény világfelfogás követelménye, mely Visszaadtam népemnek becsületét, most vissza akarom
alkalmasabb hsly? Csak a Szllzanya öle. Utoljára 1B Bzerint: a szellemi és gazdaaági élet minden ágában neki adni életörömét.
ott pihen rueg, ahol először nyugodott. Ö-öm és fáj- mindenki a keresztény erkölcsi törvényeknek engedelSpanyolországban négy évvel ezelőtt a kommudalom viharzott át Mária lelkén. Fájdalom, mertfl • meskedjék — nem érvényeidül s itt a mély oka a mai
agitáció nagy sikert könyvelhetett el: elűzte a
testi már kihűlt, nincs bmne élet; öröm mégis, hogy sülyedeanek éB kinBÓ bizonytalanságnak. A világ a nista
s megalakította a köztársaságot. A szabadság
igy is láthatja, dajkálhatja. Másodszor kerül a gyer válságok örvényében vergődik, mert az u. n. gazdi- királyt
vitézei azonban — kik a szabadságot ugy értelmezik,
sági
liberalizmus,
másképpen
gazdasági
önkényesség
mek tehetetlenül anyja kezeibe. Hogy szeretne eletet
nogy azt caak számukra találták fel — rögtön neki
verni a holttestbe, de hiába 1 Magnyugszik, nem békét- korlátlanság, mely átfonta BB behaiózta az anyagi és estek a katholikus intézmények rombolásának. Koloslenkedik. Igy ia megköszöni Iuennek, bogy ezt a leg- zeliemi élet egész területét — kikapcsolta munkájá- torokat, tempiomokat gyújtottak fel, megfizethetetlen
jobb gyermeket 33 éven át magáénak mondhatta, övé ból a kereszteny erkö cs törvényéit, mert ezek nagyon Kincsekkel együtt (ilrek szerint odaveszett a Bpanyol
feszélyezték őt s igy aztán szabadon tölthette meg nemzeti vagyon 20°/o-a); a spanyol nemzet nevelőit B
lehetett.
A ml lelkünkben Is él I-ten a megszentelő ke- zsebeit arannyal s pilótáitmmiod^n FJhH-Jtfval, milliók a kereszteny karitasa aldozatoa lelkű munkásait: a
gyelem által Hi elveszítjük, I-ten e'bigyja azt s lel veres verejtékének árán s miközben a korlátlanná da- jezsuitákat ós apácakat elűzték. A megriadt spanyol
künk meghal az ő számira. Igy fordul elő az a visszás gadt nagy tőke ott pöffeszkedett és rendkívüli bafo yá- oep kenylelen volt lürai a fegyveres banditák garázhelyzet: ép testben halott lelek. Mi m ly«n érzéBBel »ával irányította ez Államok életet: milliók éheztek, dálkodásai. Azóia, épp in a katholikus sajtó ébreaztő
nézzük, viseljük el ezt az életkon<r»sztot? Bmt ez nyomorogtak. E gazdasági rendszernek hatartalan ön- szavára, magahoz teri s az 1933 őszén végbement
az eset vagy egykedvüek maradunk ? Az anyaBznnt- zesa es kapzsisaga, mely minden hasznot a maga választásokon a kiváló flttal po iiizusnak, G,l Rjbblesegyház mint jó szü'ő karjába veBz, ölébe ültet, terd >re kezebe kap»ritani igyekezett s a munkások millióinak nek katholikus néppartját döntő győzelemhez segitette
nyomorával nem törődött: kitermelte a megváltást szamoan a felforgató irányzattal. E part öntudatos,
helyez, hogv lelket, életet verjen belénk. Koszig t, igerő
irányzatoknak egéBz tömeget; legkelteget. Vájjon hallgatunk-e hivogató szavára? H< utóbb azoclálista
helytállásának volt köszönhető, hogy a Lsrroux
BB orosz bolsevizmust. Etek az irányzatok mind kemény
ma halljátok az Ur Bzavát, meg ne keményítsétek e föidl parxdlcBomot
kormány a mu t ősszel le tudott Bzamomi a Bpanyol
igenek
s
vegzetes,
Bzerencsetlen
Biiveteket.
módon szikliottak minden természetfölötti kapcsolattal: bolsevizmus utolsó kétségbeesett erőfeszítésével. A
Az egyház Jázus szeretetétől tovább megy. Mi leiekkel, I-itenoel, kivált a bolsevizmus — a Így az legújabb hírek szerint a kereszteny jobboldal késsen
kor már térdén magunkhoz tértünk, J.^zua testét nem ígért paradicsomból — pokol lett. R>chmanova naplói aii a kormány átvételére.
aa ölünkbe, hanem a lelkünkbe helyezi. N»m az élet- A legújabban Csernavin professzor kODy/e, mint kiteles
Franciaországban pedig, melyet a Voltaire-féle
telen holttestét, hanem az elevenen élő testét. Ez' források, arra a gondolatra késztetnek, bogy a cárlzteazl a szentá'dozásbsn. .Aki PBZI az én testemet, uiusnak tán legzsarnokibb Idejet is enyhe kormány- istentagadó azellem megszedne», sőt aa utolsó 50 évörökké él, nem lát balált mindörökké, hanem feltá- formának tartjak a szovjetrendszer hajmerisztó ural- ben csaknem egeszen hatalmába kerített — éppen itt
masztom őt az utolsó nspon". É ő testben élő lélek, mához képest, amely a legelemibb emberi jogokat is uagy fordulatnak lehetünk tanúi. Megindult a mély
vallásos elet, az Igazi kathollcizmus renaisseace-a, uj
élő lélekben élő Isten, ez a fö di ember legnagyobb lábbal tiporja.
eleire ebredase s ma már hódító lendülettel halad
boldogsága. J-tzua nem 33 éven át, hanem mindig a
előre.
a tömegek mozdultak meg, hanem a
miénk lehet, maradhat, mindennap magunkhoz vehetjük
Kiveaetfi ut. szellemiNamcsnk
elet legjobbjai: kiváló tudósok, írók, mintegy
élő ssent testét
A kapitalizmus mindért elnyelő torkaval Bzemben J ícqaes Miritain vagy Frosţois Maurisc. (K őbiil a
Emberi élő-e a lelked s mikor pihent benne egyrészt, a bolsevizmus emberirto órüietevel szemben .udományban, utóbbi aa irodnomban a lángléiek fényéJézus teste?!
műrészt, megszabadító igeként szólalt m»g a Quadra- vel hirdeti az anyaggal szemben az Istennel telitett
gesimo anno kezdetű körieveiben a nagy szociális léleknek, a szellemnek felsőbbrendanógét,
minden
pápának, XI P.u nak h ingj a, aki elismeri ugyan a prob. ómat megoldani tudó, felszabadító
erejét és
magántulajdon jogát, mint veleszületett, természetes hatalmat).
A Brassói Lapok március 31-iki számában „Minden logot, de ugyanakkor az iaieni törvenyek nevében
Csak két tényt emiitünk: A francia szülők látván,
kisebbséglakia területre kiterjesztették a kulturzónás rend- gitat vet a magánvagyon korlátlan önzésének, el nem
szert" cim alatt, azt irta, hogy Anghelescu közoktatásügyi naritható altruista kötelességeket róván rá és mioden hogy a vallásoktatás nélküli u. n. laiku<, vagy állami
miniszter a hires kulturzónát legújabb rendeletével kiter- ember aramara követeli az emberi méltóságot meg- iskoia képtelen gyermekeik erkölcsi épségét biztosítani, tömegesen viszik őket a hitvallásos iskolába,
jesztette Bihar, Szilágy, Szatmár, Torda is Uunyadmegyékre illető tisztességes otthont és kielégítő megelbetést.
A p ipa szózata, mint a világító torony a tenger-in, melyeket nagy áldozatokkal maguk tartanak fenn.
is és igy a Székelyföldön kívül az előbb felsorolt megyékA másik egy kis hír az „Éiudes* (Tanulmányok)
ben is az állami tanítók fizetésük felét pótlékai kapják, biztató f nyként BUgárzik bele a válság éjébe s mikor
mutat: bogy VÍBBBB Krisztu-thoz B az 0 szelle- cimü nagytekiotelyü párizsi szemle vezető cikkéből:
ezen kívül pedig kedvezSbb előléptetést és 10—10 hold fölfele
u
földet is igényelhetnek. A Brassói Lapok a közléssel egy- m hez a gizdiságí és társada'ini eiet minden vonaíAo, .Franciaország 22 nnmoti főiskolájának hallgatói köidejűleg azt kérdezi a Magyar Párt parlamenti tagjaira cé- u,yinakkor megmutatja a földi boldogulásnak, a földi zül ez évben (1934; 16 737 hallgató küldött flţyalmeztetó kérési és leinivasl kartársakhoz és baratokhoz,
lozva, bogy .Hát mi miért hallgatunk?*, mert a nagy csen- joietnek la a legbiztosabb útját.
hogy a húsvéti kötelességnek tegyenek eleget... Kz a
desség azt jelenti, hogy „a magyar kisebbség még az önvéBiatató jelensegek.
híradás ezelőtt 30 évvel egészen valószínűtlenül hangdelem jogáról is lemondott". E közlésre vonatkozóan felviB»r ma még erősen a mélyben álluuk, kérdezzük: zott volna. Mi mtr megszoktuk, hogy évrői-evre ilyenelágosítást kértünk Pál Gábor dr. országgyűlési képviselőtől,
vannak-e jelensegok, melyek a kerereszteny vilagnetei, ket olvmBUii... Eanet a buivéti mementónak csak a
aki a kővetkezőkről tájékoztatott:
a kereszteny gondo'at térfoglalását, sőt bódító elöhala- párizsi Mlegyetemen 3588 aláírója volt..." Ét az uj
A kulturzónát a Székelyföldre és ezenkívül Szatmár, dáBái mutatjak? Tenyekkel felelhetünk.
francii ifjúság, mely magvetéssel néz a regi radikalla,
Szilágy, Bihar, Temes megyékre, valamint Bukovina,
Mindenek előtt azt a két iranyzatot említjük meg, onerd-khsjhftszó piiitikai klikkekre — nem akar eltiBeszarabia és UobrudzBa vegyes lakósságu megyéire még
amelyeit a keresztény gondolatból merített rendkívüli porni bunzit, politikai jelszava: igazságot — Németaz 1924 évben 40.771 szám alatt kiadott közoktatásügyi
erőkkel — sietünk hozzátenni: ha nem ia mind m országnak is.
miniszteri rendelet léptette életbe .a román oktatásnak a
salaktól megtisztultan — törnek előre egy jobb, beNaiunk is vannak biatató jelenségek. Mind navegyes lakósságu zónákban való intenzivebbé tételére"....
csületesebb, igazabb élet megteremtesére, szemben a gyobb es nagyobb erővel rezdül végig a lelkeken a
azon líegat-ból származó tanítóknak nyújtva óriási előnyöszélsőségéé, az emberi lélek minden nemes értékét tudit és meggyőződáa, hogy az anyag, a testi-lelki
ket, akik vegyes lakósságu területen kívánnak szolgálatot
elhajító szociális tanok, nevezetesen a bolsevizmus nyavalyákkal teli föld nem elégíti kl a természetnél
teljesíteni. Ez a rendelet a Monitorul Oticial 1924 évi 94.
romboló áramlatával; ezek: 1. a Mussolini f^cizmuas, fogva örök értékek után Bovárgó lelkeket. S azért e
számában tétetett közzé. Ugyanezen évben az állami elemi
2
Hitler nemzeti azociailzmusa. (Mindkettő csak akkor lelkek mind szomj aaabban fordulnak természetfölötti
népoktatásról hozott törvény 159. cikke a felsorolt meiesz ná uns ls, másutt ia pogány barbarizmussá, ha va'óságok felé, amelyek egyedül képesek megoyuggyéken kívül Máramaros, Torda és Hunyad megyékre is
törpe emberek eltorzítják a nem tud teljes egeszében tatni őzet.
kiterjesztette a kulturzónát és 5U Bzázalék fizetési többervenyeaülnl a kereszteny tartalom ; ba vaiakl a nemE tények ismeretében egyszerű a feladatunk;
letet, előléptetési kedvezményeket, átköltözési költséget és
cetl elfogultság vak ködében nem akar más népet, nem más ez, mint beleállanl a megújhodó vallásos élet
letelepülési célra 10 hold tőidet ígért a kulturzónához
annak
sajatos
értékeivel
együtt
meglátni).
hódító áramába éa erőinkhez képest a magunk körétartozó területeken azolgáló és „nem onnan származó"
Meg ellenfeleik ls kénytelenek elismerni, hogy ben közreműködni abban, hogy a keresztény világállami tanítók részére. A kulturzóna életbeléptetése és
mlndketiő kivételes egyéniség, tele azinte páratlanul szemléletnek ez a szebb, jobb életet teremtő iránya
kiterjesztése tehát 11 évvel ezelőtt történt.
álló férfi is erővel éa határozottsággal.
mielőbb győzelemre jusson.
A kulturzóna létesítése beleütközik abba a nemzetközi
Mussolini mikor látta, hogy hazája a különféle
azerződésbe, melyet a román állam a nagyhatalmakkal a
kisebbségek védelmére 1919 év december hó 9-én Párizs- szociáliBta irányok éa veszekedések martalékaképpen
ban kötött s legfőképpen sérti az ugyanezen szerződésben rohan a kommunizmus örvényébe: szervezkedett, bea azékelyek részére igért iskolai önkormáuyzatot. Ez a vonult Rómába híres „marcia su Roma", Bzétszórta a
kulturzónás rendszer a hitvallásos iskolák megbénítására veszekedóket, szétrobbantotta az ország éltető gyötla naponként uj formák OIOBÓ
és az állami iskolák szaporítására irányul és az a kitű- kerein titkoBan rágó szabadkőmiveB páholyokat s erŐB f
árban, a a . « r t « ] E l A t b . * t ó ] c
zött célja, hogy a tömegesen más vidékekről kinevezett kezével nemcsak hogy megmentette hazáját, hanem az Î
állami tanítók hatékonyan tevékenykedjenek az elrománo- egység, Bzilárdság, jólét, tekintély magas fogára emelte.
VENCZELTANÁRNÉNÁL
8 ma az európai politika Irányításában a Duce szavá- {
sítás eiflmozditáaában.
nak
nagy
súlya
van.
Ugyaiott kéaaűlaek mlndeaA törvény rendelkezései ellen a Magyar Párt nevében
Hitler a pártját 147 taggal alapitotta volt meg;
nemft női kalapok eisdrendfi
1930 szeptember hó 2-án a Nemzetek Szövetségéhez fordultunk, mely azonban a román kormány kimagyarázó 1932 ben 17 millió szavazatot kapott — kancellár lett
anyag hoaaáadásával. Kalapek
előterjesztései és tőképpen két ndvarhelymegyei magyar s a darabjaira szétesni készülő Nemetországot keméátalakítása a legrövidebb Idő alatt.
felekezeti tanitó éa tanitóegyesületi elnök ama már ismert iyebb egységben fogta össze, mint valaha volt. 1933
Calkzzereda, I. C. Bratlamu (Qlmmáírásbeli nyilatkozatai alapján, melyben azt igazolták, hogy óizén otthagyta a népszövetséget B lépését 40 millió
aium)-uooa 111. aa., a 86rhái közelében.
a telekezeti iskolák 1919 év óta zavartalanul működnek azavaaat, a német nép 96o/, a helyeselte. Hazájában,
melyben a bo'aevtzmui kliniő^en volt a malybeo 6 millió
Erdélyben, — nem járt eredménnyel.
SJÖZ

A kulturzónáról.

[ M O D E L L KALAPOK

Keresek megvételre államkölcsön kötványakat bár mily a a címletekben.

*

ft-lk «Mal.
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Azokat, akik a
Dr. Gyárfás Elemér beszámoló beszéde
vagy mnl asatásukkal

Nagyvaradon, 1936 márolus 31-én.
Beaaámolnl annak tartoinnk, kitől megblaáat kaptunk. 111 nemcsak aat aa egy vármegyét kepvlseljttk,
mely a parlamentbe küldött, hanem aa egéaa erdélyi
magyaraagot a Így joga volt Nagyvárad Aa Bihar vármegye magyarságának ia arra, hogy engem beszámoló
beaaedre meghívjon, mert minden erdélyi magyarnak
jogában áll ssámon kérni tőlünk, hogy mit cselekedtünk aa 6 érdekében.

Miről lehet ma beszámolni?

14, f l i H .

L A P O K

fájó sérelmeket — tevésükkel
— elkövették, a ml népünk
nem vonhatja felelősségre. Külön nagy sérelmünk,
hogy a válasatásl rendszer hibái a a városi, megyei
és kÖBBégl önkormányzattól való megfosstottságnnk
miatt est a felelő tségrevonást el tudják kerülni aaok,
akik fejünk felett Intéakednek.
Hl azonban — aa a tizenegy főnyi kiB csoport —
akik népünk blBalmából kerültünk BB orasággyUléa két
házába, ott állunk közvéleményünk itélőaaéke előtt B
várjuk elltéltetéaünket vagy felmentésünket.
Ha mindegyikünk egy Apponyi Albert nyelvtudásával és szónoki készségével rendelkeanék, ha mindegyikünk mellé egéss mlnlsaterlumot szerveznének a
ennek munkáját a magyarlakta területeken a közhatalom tekintélye, erkölcsi és anyagi ereje támasztaná
alá, akkor Is aligha tudtunk volna minden bajjal meg
blrkónnl, minden Bérelmet orvosolni B minden támadást
klvédnl.

érezze meg, hogy saját lábán ia meg tud állani s
ne ejtse kl keaéből csüggedten a fegyvert s a munkasserszámot.
Hisszük, hogy jól láttnnk s az egyedül helyes
utat jelöltük meg.

Együttműködés
más kisebbségekkel.
Ismételten halljuk a kívánságot, hogv küzdelmeinkben BBoroaabban együtt kellene müködnünk más kisebbségekkel.
Nehéz ilyen taktikai kérdésekről a nyilvánosság
nlőtt nyilatkozni, kttlónÖBen ha nemcsak a magunk
ügyéről van szó.
Megnyugtathatok azonban mindenkit, bogy raj-

BsBaámolnl tikerekről aaoktak, eléri eredményekről, kiküadött fejiódearől, előrehaladásról.
tunk nem mult, hogy ez az együtt működés nem
A ml nemaedékünknek nem Bdatott meg, hogy
bensőbb s ml — talán egyetlen esettől eltekintve —
Ilyenekről aaámolbaaaon be a blaszfómia volna vérea
nem mulasztottuk el aa alkalmat, hogy viszonyunkat
körmünkkel kikapart réaaletalkerelnkkel dicsekednünk,
szorosabbra fttzzük sorstársainkkal.
mikor köiéletünk jégverte meaőböa hasonló, utunkat
Eddig az volt a helyzet, hogy minket nem kívávert hadak és összetört remények ssegélyezlk s ml, a
Miért
vagyunk
felelősek?
natos barátoknak tekintettek. Ma talán fordult a kerék
veaetők, Isten haragjának e nebéa napjaiban legfeljebb
Ml as ország közéleti szerkeaetét meg ntm vál- B Így ma már nekünk is meg kell néznünk, hogy
annyit tehettünk, hogy a pusztító áradatot itt-ott feltartóatattuk. néhány féltett értékünket védettebb sslge- toztathattuk a abba beleékelt népünk helyzetét onnan milyen barátságok kívánatosak számunkra.
egyoldalúan kl nem emelhettük.
tekre mentettük át.
Mit nem tettünk?
Ml csak három dologért vagyunk felelőssé tehetők:
A részletsikerek jelentősége.
Azok, akiknek lelkére ráül sorsunk sanyarusága
a) helyesen Itéltük-e meg népünk helyzetét s az
s to r kukat összeszorítja kiszolgáltatottságunk ezer keHlkor sok eser magyar vaantaB, postáa, városi, államhatalomhoz és máa népekhea való viszonyát?
b) nem sulyosbltottuk-e helytelen magatartásunk- serűsége, azt kívánják sokszor tőlünk, bogy bátmt
megyei községi, bírósági tisztviselő, állami tanár és
következzék Is utánna, ha DugovlcB Tituszként B mélytantié küzd nyelvvizsgákon a áll kenyértelenaég előtt, kal népünk nehéz sorsát?
dlcaekedhetünk-e a hilvalláaoa tanerők aaáraa kenyere
c) megtettünk-e minden lehetőt nlpünk helyze- ségbe kuli Is mindnyájunknak lebuknunk, induljunk
érdekében oly neheaen kivívott részletslkereinkrői ?
tének könnyítése és a jobb jövő blutoBltása érdekében ? mi támadásra, üssük meg mi az élesebb hangot,
mi is el szélsőséges álláspontot és
Mindhárom kérdésre emelt fővel adhatjuk meg a foglaljunk
Ilikor a hátrányos és sokszor végzeteB hatású
helyezkedjünk mi magunk is aiembe ez egész
törvények sorozata jelenik meg a hivatalos lapban, válását.
a többségi nép érdekeivel és érzelmeivel.
dicsekedhetünk-e egyes paragrafusok enyhítése, megJól láttuk-e helyzetünket? vonalon
Emberileg érthető ez a klváneág. A jatazó tetjavítása terén elért eredményeinkkel?
Koaéputon állunk a külső segítségben bizako- szető), a kiosztott szerep reánk, vezetőkre nézve, föMikor a mindennapi elet gondjait megsokasító
elkesere
lötte c'ábltó, mert kétségtelen, hogv éles. sőt kímérendeletek és hatósági intézkedések özöne zudul rá dók és a saját erőinkben kétségeskedő
letlen bangu fellépésünk a Baját közvéleményünk előtt
testvéreinkre, jogunk van e felemlegetni, bogy ezek dettek kőzött.
Aa a földterület, melyen élünk, a letűnt száza- osztatlan népszerüaégct és rokonszenvet szerezne száköaül egyiket-máiikat klvédtük vagy visaaavonattuk ?
Jognnk volna rá s talán kötelességünk 1b volna dodban váltakozó uralmak Blatt állott, melyek más munkra — ideig-óráig legalább — anélkül, hogy a
bekövetkező megtorlást saját személyünkben kelU-ne
önmagunkkal B végsett nehéz munkánkkal szemben, és mis néprétegekre támaszkodtak.
Történelmi adottság, hogy e földterületen három elszenvednUn^.
mellyel annyi könnyet felaaárltottunk éa annyi lélekbe
nép
lakik,
olyan
Baámban
és
elhelyezkedésben,
bogy
Az ellenhatás azonban nem maradna el B a mi
adtok visssa az önbizalmat.
Ezzel azonban még nem igazolhatnék be aat, egyikük a másik kettőt a közhatalom sogélyével sem azájhősködéBÜnk következményeit népünk és Intézméhogy hivatásunk magaBlalán állottunk éa betöltöttük a tudta a múltban térdre kényszeríteni s hisszük, bogy nyeink alnylenék meg.
nem semmisítheti meg a jövőben Bem.
ránk bízott veaető saerepet.
Parlamenti taktika.
Ellenben minden olyan kísérlete egyik erdélyi
Sérelmeink felpanaszolása. népnek, hogy a hatalomba fogózva, a máaik kettő Gondosan meg kell azért vizsgálnunk mltden
esetben, hogy mit éB milyen formában viszünk a parUgyanígy nem meritheti ki a beszámoló feladatát ellen forduljon, visszavonást, azenvedéat. erkölcsi
panaszaink éa sérelmeink felaorakoztatáaa, bármily ia gazdasági leromlást hozott egész Erdélynek. lament elé.
Tudnunk kell tehát, hogy sortunk jobbra forduCsak azzal mebetUnk oda, sm!ről remélhetjük,
BŐtét és megdöbbentő kép bontakozzék is kl abból.
lását
csak
attól
várhatjuk,
ha
helyre
áll
Erdély
népei
hogy
meggyőző bzavMnk hatása alatt megértésre fog
SzUkBég van erre la néha, mert aaámba kell olykor vennünk, hogy milyen mélyre aülyedtünk, mennyit között aa egyenFuly éa a harmónia. KUUŐ fordulat leg- találni vagy lega ább jóiodu'atu firyrlmet fog kelteni.
feljebb ellenkező irányba lendítheti a mérleg nyelvét,
Ellenkező esetben azt érc óit el, bogy maga a
vessltettünk, ml mindenről kellett lemondanánk,
de nem teremthet nyugalmi helyzetet.
parisment — s nyomában a többségi sajtó és közNyugalom éa harmoqla caak akkor lesa, ha vélemény 1B — helyeselné éa valósággal szentesítené
lfa asonban felealeges sérelmeket felsorakoztat- mlnderylk nép belaő erői szabódon érvényesülnek és a felpanas7olt magatartást B BZ esetleg jobblodulatu
vagy szélesebb látókörű kormány — főt még a követnunk politikai besBédeinkben. Ismerjük eaeket min céltudatosan egyesülnek a közös cé'okrs.
Csak akkora helyet igényelhetünk magunk-köző kormányok ls — a parlament B a közvélemény
nyájan, ordítanak e sérelmek BB uccákon és tereken,
beleaugnak a műhelyek munkájába a a magánházak nak Erdély ege alatt, amennyit saját erőinkkel általunk k'provokált állásfoglalására hivatkozva tagadfalai közé, kiütköznek a nyomtatott betű aoral közül megtudunk tartani és termővé tudunk tenni. Eztnák meg paaaszalnk orvoslását.
a helyet azonban a termelő munka jogán kikövetelhetEzért voltunk kénytelenek pl. a bitvallásos iskoB odalopakodnak as ártatlan gyermeklelkekbe 1b.
jük magunknak a azt senki el nem vitathatja tő Unk. lák tanerőinek nyelvvizsgái ügyében a parlamentIgy látva helyzetünket, felvilágosító és vezető ben Angheleecu két idevágó törvényének tárgyalásánál
kisebbségi jogaink megsértése miatt, erélyes tiltakomunkánk kezdettől fogva kettős irányú volt:
Hol voltunk és mit tettünk?
Nem bizakodtunk külső segltpégekbrn s nem zásra szoritkotni 8 a kl'zdelem oroszlánrészét más
Testvéreink ma nem azt várják, bogy Ismét és áltattuk népünket hiu reményekkel, bantm számba tereken vivni mig. a miniszterelnök s főként a külügyiámét elmondjuk, hogy minek nem kellett volna tör- vettük táját erőinket s egyedül azokra támasz- miniszter alapos informálásával, a független bírósághoz beadott keresetekkel, a nemzetközi czeriődfsken
ténnie, hanem azt kérdezik tő1 Unk — és joggal kér- kodtunk.
dik — hogy bol voltunk éa mit tettünk, amikor ennyi Ugyanakkor őnbiza'mat Igyekeztünk népünk lel- biztosított panaszjog igénybevételével
baj éa szenvedés zudult szegény népünk fejére. kébe önteni, bogy tudatára ébredjen saját írjének,
Az elnrt eredmény tgaso'ta migatartéeuntat.

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA.
Érdekességek Csiktaplocza község múltjából,
ii.

A „sósok".
(Folytatás.)
A taploczai „sósok u -ra vonatkozólag — sajnos —
semmi Írásbeli adattal nem rendelkezünk. Ami ilynemű följegyzés esetleg lehetett, az is — a viszontagságos idők
folyamán — mind elpusztult.
De nem is CBoda, hisz községünk 171H. juliusában
„temető-talpig" leégett s azóta is — Isten tudja: hányszor
szállott föléje a „vörös kakas', hogy a nyomában csak
pernye és pusztulás maradjon...
Caak a mult század folyamáról feljegyzett nagyobb
arányú tüzesetek, mintáz 18H2 évi szeptember 7-iki, 1895.
októberi, 1896 évi pünkösd sokadalmi és az 1899 évi április
9-iki is elégségesek lettek volna ahoz, hogy minden —
addig még megőrzött emlék is — elpusztuljon, mert a fenti
esetek mindenike, de különösen a két utóbbi! — katasztrofális „égések 4 voltak...
Igy tehát, amit a „sósok"-ról tudunk, az is csak
nemzedékről-nemzedékre szálló szájhagyomány utján maradt
reánk.
Mai napig is legszívesebben gondolok vissza gyermekkoromnak azon kedves, meghitt pillanataira, amikor — a
kemény munkában kifáradt — boldog emlékű Édesapám,
egy-egy pihenő félórácskára, a bosszú téli estéken közénk
ült • ott az ő egyszerű s mindig humorral is fűszerezett
előadás-módján, a nagyapjától, nagyanyjától és édesapjától
halott, vagy talán ép' az 0 gyermek-, legény- és fiatal házasember korából vett történetecskéket, élményeket mondott el.
Sohasem felejtem el, mily mélységes áhítattal, sokszor
bizony: szájtátva I — hallgattak, ha balladákat, „históriásénekeket" dúdolgatott el s ha a „Betlehemes* játékról beazélt, melynek 0 volt a „Máriája" ; vagy ha elmesélte, hogy

a „fársáng eltemetése" a cigányok részére „ezénagyüjtés"
stb
stb....
Sokszor beszélt a taploczai „sósok u -ról is, kik csaknem mindig életük veszélyeztetésével csempészték be a
„móduvai" sót a szállították a szomszéd megyékbe a „küssőffldre"....
E csempészésekben részt vettek a L a j o s ikottyan)
testvérek: I s t v á n és J á n o s : a X á n t u s o k egy része, a
H o l l ó - t i a k s „legényecske* korában nagyapám is — (i.
Istv&n 1
Abban az időben mind elsőrangú, tüzeevérü lovakat
tartottak, mert a csempészés és értékesítés sikere — a Bzemélyes bátorság- és elszántságon kivtil — legnagyobb részben attól függött, hogy — rajtacsipés esetén — milyen
gyorsan tudták „magukat kivágni" a veszélyből...
Védelmül szolgáló fegyverük a székely agyafúrtság s
a gyorsaság volt, no meg a hosszunyelvü „ b a l t a c s k a " is,
mely minden csempész kezében veszedelmes fegyverré vált,
ha „szorult a kapca".
Csak egyedül a vén Holló P i s t a - b á volt felszerelve,
csempésző útjaira, karabélyokkal is, hogy — szorulás esetén — legyen mivel „segíteni a bajon"...
ő volt a legöregebb a csempész-társaságban, de a
legravaszabb is! Olyan ne: v e z é r f é l e !
Egy alkalommal, amint — Moldovából frissen érkezve
a „KüsBŐ-f3du egyik „sóvidéki" faluja felé kocogtak szép
csendesen lépésben, alig-alig, hogy feltűnt a templom-torony,
már is félrevert harangok kongására lettek ligyelmesek.
P i s t a - b á ' mindjárt rosszat sejtett s az elStte és mögötte
haladó fiatalabb társait már jóelőre figyelmeztette is, hogy
veszély fenyegeti a karavánt. De azért csak döcsögtek tovább!
A falu bejáratához közeledve, látták, hogy a lakosság
nagy tömege — ellenséges hangulatban — várja őket, hogy
beléjük kössön s megverjék a konkurencia miatt, mit nekik
a „CBÍki sósok" osináltak a „móduvai" sóval, amelyek fehérsége miatt kapósabb volt 1
De P i s t a - b á ' sem volt rest: a „kóbor* alól a „felhőre*-re kilépve nagyapámnak, ki az élen, az elsfi szekéren

hogyan fogadták — fársángra a „mozaikéit*, hol és hogyan
téooolták végig aat ; milyan volt a „laoálii*, a „hajnalozás", haladt, ostk «nyit kiálts «U:

„Után, te! riasztd sza meg a csitkókat!... a baltát
pedig vedd a kézbe!!.."
Feleletül már halatszott is nagyapám biztató szava a
lovakhoz
..Na, C s i n o s , K a k a s ! most aztán hát menjüuk !'
Erre aztán a csikók sem voltak restek rögtön vágtába* kezdettek a a karaván miuden tagja a l'elhüicöu állva,
baltával a kezében, elszántan nézett szembe a veszéllyel,
mely nemsokára — szerencsésen — mögöttük is mara.lt,
mert a falu népéből seuki aem mert utjá1 a .Ulaui az őrülten
vágtató .csiki sósoknak".
Egyszer — azért — csúnyán megjárták ők is !
Kein tudni: mi okból, a L a j o s testvérek, István és
J á n o s , a többiektől különváltan döcögtek szekereikkel, valahol E r d ő s z e n t g y ö r g y környékén, amikor váratlanul
összetalálkoztak a régebbi idők „őrállú"-inak. a „plájások"nak nevéről még mindig „plahások"-nak nevezett fináncokkal.
Ezek, a kedvező alkalmat megragadva, le akarták tartóztatni a testvéreket, de azok sem hagyták egyköunyen
magukat s igen erős nagy küzdelem árán a „plahások"
túlereje caak ugy tudott győzedelmeskedni rajtok, hogv a
„Lóczi fogadó* közelében egy mély sáucnak szorították
neki őket s ott a nehéz kardjaikkal csúfosan összekasza
bolták.
István, az időaebbik, ott helyben meg is hait, a tiatnlabbat pedig — több sebből vérezve dobták hé a „kóbor" alá.
A lovak pedig, mint ismerősei a vidéknek, lassan bekocogtak a nem messze lévő „fogadó" udvarára s ott sza
bályszerüen „szin alá állottak."
Nagyapám S a vén H o l l ó P i s t a , kik nemsokára —
más irányból odaérkeztek, ott találtak rájuk a szin alatt.
Haza is ők hajtották — a most már gazdátlau — lovakat,
mert az ifjabb L a j o s is — útközben — kiszenvedett.
Ez a tragikus eset az 1800-as évek első felében történt s arról az egyik ottani falu lelkésze „históriás éneket"
ÍB irt, ami abbsn az időben s később is I — közkézen forgott. Ebből egy példány az áldozatokkal igen közeli rokonságban lévő X á n t u s o k birtokában is volt, de az 1899.

évi ,uagy igás* alkalmával típusátólt.

1-lk eliftl.
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Azokat, akik a
Dr. Gyárfás Elemér beszámoló beszéde
vagy mulaBBtásnkkal

Nagyváradon, 1936 március 31-én.
Baaiámolnl annak tartozunk, kitől megbíz ázt kaptánk. Ml nemcsak aat aa egy vármegyét képviseljük,
mely a parlamentbe küldött, hanem aa egéaa erdélyi
magyarsagot a Így joga volt Nagyvárad éa Bihar vármegye magyarságának ls arra, hogy engem besaámoló
besaedre meghívjon, mert minden erdeiyl magyarnak
jogában áll saámon kérni tőittnk, hogy mit cselekedtünk aa 6 érdekében.

Miről lehet ma beszámolni?

fájó sérelmeket — tevésükkel
— elkövették, a ml népünk
nem vonhatja felelősségre. Külön nagy sérelmünk,
hogy a választási rendazer hibái B a városi, megyei
éB községi önkormányzattól való megfosBtottságunk
miatt eat a felelő «égrevonást el tudják kerülni aaok,
akik fejünk felett Intézkednek.
Ml azonban — aa a tizenegy főnyi kis csoport —
akik népünk bizalmából kerültünk aa országgyűlés két
bázába, ott állunk közvéleményünk ítélőszéke előtt s
várjuk elltéltetésünket vagy felmentésünket.

Ha mindegyikünk egy Apponyl Albert nyelvtudásával éa BBŐnokl készségével rendelkeanék, ha mindegyikünk mellé egész minisztériumot szerveznének s
ennek munkáját a magyarlakta területeken a közhatalom tekintélye, erkölcsi és anyagi ereje támaBEtaná
alá, akkor is aligha tudtunk volna minden bajjal megbirkózni, minden Bérelmet orvosolni s minden támadást
klvédnl.

Beszámolni tikerekről sioktak, elért eredmé'
nyékről, kiküzdött fejlődésről, előrehaladásról.
A ml nemiedekttnknek nem adatott meg, hogy
Ilyenekről saámolbasson be s blassfémla volna veres
körmünkkel kikapart résaletslkerelnkkel dicsekednünk,
mikor köaéletttnk Jégverte meaőhöa hasonló, utunkat
vert hadak éa összetört remények szegélyezik s ml, a
Miért vágyunk felelősek?
veaetók, Isten haragjának e nehéa napjaiban legfeljebb
Ml
aa
ország
közéleti szerkezetét meg nem válannyit tehettünk, hogy a pnaatitó áradatot itt-ott feltartóztattuk. néhány féltett értékünket védettebb salge- toztathattuk B abba beleékelt népünk helyzetét onnan
egyoldalúan ki nem emelhettük.
tekre mentettük át.
Ml csak három dologért vagynnk felelőssé tehetők

• részletsikerek jelentősége.

Mikor sok eaer magyar vasutas, postás, városi,
megyei községi, bírósági tisztviselő, állami tanár és
tanító küad nyelvvizsgákon s áll kenyértelenBég előtt,
dicsekedhetünk-e a hitvallásos tanerők siáraz kenyere
érdekében oly nehezen kivívott részletslkerelnkrői ?
Mikor a hátrányos éB sokszor végzetes hatáiu
törvények sorozata jelenik meg a hivatalos lspban,
dicsekedhetünk-e egyes paragrafusok enyhítése, megjavítása terén elért eredményeinkkel?
Mikor a mindennapi elet gondjait megsokasító
rendeletek és hatósági Intézkedések özöne zudul rá
testvéreinkre, jogunk van e felemlegetni, hogy ezek
köaül egyiket-másikat klvédtük vagy visszavonattuk?
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érezze meg, bogy saját lábán is meg tud állani a
ne ejtse kl keséből csüggedten a fegyvert a a munkaszerszámot.
Hisszük, hogy jól láttunk B az egyedül helyes
utat jelöltük meg.

Együttműködés
más kisebbségekkel.
Iamételten halljuk a kívánságot, hogv küzdelmeinkben szorosabban együtt kellene működnünk más kisebbségekkel.
Nehéz ilyen taktikai kérdésekről a nyilvánosság
előtt nyilatkozni, különösen ha nemcsak a magunk
ügyéről van szó.
Megnyugtathatok azonban mindenkit, hogy raj-

tunk nem mult, bogy ez az együtt működés

nem

bensőbb a mi — talán egyetlen esettől eltekintve —
nem mulasztottuk el az alkalmat, hogy viszonyunkat
szorosabbra fűzzük Bors társainkkal.
Eddig az volt a helyzet, hogy minket nem kívánatos barátoknak tekintettek. Ma talán fordult a kerék

s Így ma már nekünk is meg kell néznünk, bogy
milyen barátságok kívánatosak számunkra.
Mit nem tettünk?
:

a) helyesen Itéltük-e meg népünk helyzetét s az
Azok, akiknek lelkére ráül sorBunk Banyaruaága
államhatalomhoz és máB népekhez való viszonyát?
B torkukat összeszorítja kiszolgáltatottságunk ezer keb) nem sulyoBbitottuk-e helytelen magatartásunk- serűsége, azt kívánják sokszor tőlünk, bogy bátml
kal népünk nehéz sorsát?
következzék 1B utánna, ha Dugovlcs Tituszként a mélyc) megtettünk-e minden lehetőt népünk helyze ségbe kuli Is mindnyájunknak lebuknunk, induljunk
tének könnyítése és a jobb jövő biztosítása érdekében ? mi támadásra, üssük meg mi az élesebb hangot,

Mindhárom kérdéBre emelt fővel adhatjuk meg a foglaljunk

mi is el szélsőséges
álláspontot és
helyezkedjünk mi magunk is szembe az egész
a többségi nép érdekeivel és érzelmeivel.
Jól láttuk-e helyzetünket? vonalon
Emberileg érthető ez a kívánság. A jelszó tetKiiBéputon állunk a külső segítségben bizakoszető', a kiosztott szerep reánk, vezetőkre nézve, födók és a saját erőinkben kétségeskedő elkesere
lötte csábító, mert kétségtelen, hogv éles. Bőt kímédettek kőzött.
letlen hangú fellépéBÜnk a saját közvéleményünk előtt

választ.

Az a földterület, melyen élünk, a letűnt százaJogunk volna rá s talán kötelességünk ls volna dokban váltakozó uralmak alatt állott, melyek más
önmagunkkal B végzett nehéz munkánkkal szemben, és más néprétegekre támaszkodtak.
Történelmi adottság, hogy e földterületen bárom
mellyel annyi könnyet felssárltotiunk és annyi lólekbe
nép lakik, olyan SBámban éa elhelyezkedésben, bogy
adtuk vissBa az önbizalmat.
a másik kettőt a közhatalom segélyével sem
Ezael aaonban még nem lgaaolhatnók be aat, egyikük
tudta
a
múltban
kényszeríteni B hisszük, bogy
hogy hivatásunk magaslatán állottunk éB betöltöttük a nem BemmlBlthetttérdre
meg a jövőben Bem.
ránk bízott vezető aaerepet.
Ellenben minden olyan kísérlete egyik erdélyi

osztatlan népszerűséget éB rokonszenvet Bzerezne számunkra — Ideig-óráig legalább — anélkül, bogy a
bekövetkező megtorlást saját személyünkben kellene
elszenvednünk.
Az ellenhatás azonban nem maradna el B a mi
azájbősködésünk következményeit népünk és Intézményeink slnylenék meg.

Tudnunk kell tehát, hogy sorsunk jobbra fordu-

Csak azzal mehetünk oda, sm ről remélhetjük,

Sérelmeink felpanaszolása.

Parlamenti taktika.

népnek, bogy a hatalomba fogózva, a másik kettő Gondosan meg kell azért vizsgálnunk mlcden
esetben, hogy mit éB milyen formában viszünk a parUgyanígy nem merítheti kl B beszámoló feladatát ellen forduljon, visszavonást, szenvedést, erkölcsi
panaszaink és sérelmeink felsorakoztatása, bármily és gazdasági leromlást hozott egész Erdélynek. lament elé.
:
sötét és megdöbbentő kép bontakozzék is ki abból.

Szükség van erre ls néba, mert számba kell oly- lását csak attól várhatjuk, ha helyre áll Erdély népei hogy meggyőző fezavhlok hatása alatt megértésre fog
kor vennünk, hogy milyen mélyre sülyedtünk, mennyit között az egyenruly és a harmónia. KüUő fordulat leg- találni vagy lega ább jóindu'atu firy>lmet fog kelteni.
feljebb ellenkező irányba lendítheti a mérleg nyelvét,
Ellenkező esetben azt éroők el, hogy maga a
veszítettünk, ml mindenről kellett lemondanunk,

de nem teremthet nyugalmi helyzetet.
parlament — s nyomábBn a többségi Bajtó és közNyugalom éa harmoţla csak akkor less, ha vélemény IB — helyeselné és valósággal szentesítené
Ma aaonban felesleges Bérelmeket felsorakoztat- mindegyik nép belső erői szabedon érvényesülnek és a felpanasrolt magatartást 8 az eBetleg jobblndulatu
vagy szélesebb látókörű kormány — főt még a követnunk politikai besaédeinkben. Ismerjük ezeket mln- céltudatosan egyesülnek a közös célokra.
Csak akkora helyet igényelhetünk magunk-köző kormányok ls — a parlament s a közvélemény
nyájan, ordítanak e sérelmek BB uccákon és tereken,
belezugnak a műhelyek munkájába B B magánházak nak Erdély ege alatt, amennyit saját erőinkkel általunk k'provokált állásfoglalására hivatkozva tagadfalai közé, kiütköznek a nyomtatott betű sorai közül megtudunk tartani és termővé tudunk tenni. Eztnák meg panaszaink oreoBlását.
a helyet azonban a termelő munka jogán kikövetelhetEzért voltunk kénytelenek pl. a bitvallásos iskos odalopakodnak BB ártatlan gyermeklelkekbe is.
jük magunknak s azt senki el nem vitathatja tő Unk. lák tanerőinek nyelvvizsgái ügyében a parlamentÍgy látva helyzetünket, felvilágosító és vezető ben Angbelescu két idevágó törvényének tárgyalásánál
kisebbségi jogaink megsértése miatt, erélyeB tiltakomunkánk kezdettől fogva kettős Irányú volt:
Hol voltunk és mit tettünk?
Nem bizakodtunk külső segítségekben B nem zásra Bzorltkorni s a kl'zdelem oroszlánrészét más
Testvéreink ma nem aat várják, hogy ismét és áltattuk népünket hiu reményekkel, hantm számba tereken vívni nng, a miniszterelnök B főként a külügyismét elmondjuk, hogy minek nem kellett volna tör- vettük saját erőinket s egyedül azokra támasz- miniszter alapos Informálásával, a független bírósághoz beadott keresetekkel, a nemzetközi Ezeriődtsten
ténnie, hanem azt kérdezik tőünk — és joggal kér- kodtunk.
dik — hogy bol voltunk éa mit tettünk, amikor ennyi Ugyanakkor önbizalmat Igyekeztünk népünk lel- biztosított panaszjog igénybevételével
baj éa szenvedés zudult szegény népünk fejére. kébe önteni, bogy tudatára ébredjen saját írjének,
Az elért eredm'ny Igaíolta magatartásunkat

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA.
Érdekességek Cslktaplocza község múltjából,
ii.

A .sósok".

a „társáng eltemetése", a cigányok részére „szénagyüjtés"
stb..., stb....
Sokszor beszélt a taploczai s sisok"-ról is, kik csaknem mindig életük veszélyeztetésével csempészték be a
„módúvai" BÓt s szállították a szomszéd megyékbe a „küssőfődre"....
E csempészésekben részt vettek a L a j o s ikottyán)
testvérek: I s t v á n éB J á n o s : a X á n t u s o k egy része, a
H o l l ó - t i a k B „legényecske" korában nagyapám is — (r.
István !
Abban az időben mind elsőrangú, tüzesvérü lovakat
tartottak, mert a csempészés és értékesítés sikere — a személyes bátorság- és elszántságon kiviil — legnagyobb részben attól tuggött, hogy — rajtacsipés esetén — milyen
gyorsan tudták „magukat kivágni* a veszélyből...
Yédelmül szolgáló fegyverük a székely agyafúrtság s
a gyorsaság volt, no meg a bosszunyelvü „ b a l t a c s k a " is,
mely minden csempész kezében veszedelmes fegyverré vált,
ha „szorult a kapca".
Csak egyedül a vén Holló P i s t a - b á volt felszerelve*
csempésző utjairs, karabélyokkal is, hogy — szorulás esetén — legyen mivel „segíteni a bajon"...
Ő volt a legöregebb a csempész-társaságban, de a
legravaszabb is! Olyan ne: vezérféle I
Egy alkalommal, amint — Moldovából frissen érkezve
a „Küsső-főd" egyik „sóvidéki" faluja felé kocogtak szép
csendesen: lépésben, alig-alig, hogy feltűnt a templom-torony,
már is félrevert harangok kongására lettek figyelmesek.
P i s t a - b á ' miodjárt rosszat sejtett s az előtte és mögötte
haladó fiatalabb társait már jóelőre figyelmeztette is, hogy
veszély fenyegeti a karavánt. De azért csak döcsögtek tovább!

„lufin, te! riasztd sza meg a csitkókat!... a baltái
pedig vedd a kézbe!!..' 1
Feleletül már halatszott is nagyapáin biztató szava a
lovakhoz
„Na, C s i n o s , K a k a s ! most aztán hát meiijüuk !'
Erre aztán a csikók sem voltak restek rögtön vág
tába* kezdettek s a karaván miuden tagja a f'elhörcön állva,
baltával a kezében, elszántau nézett szemlie a veszéllyel,
mely nemsokára — szerencsésen — mögöttük is maradt,
mert a falu népéből senki sem mert utjá'-a állani az őrülten
vágtató ,csiki sósoknak".
Egyszer — azért — csúnyán megjárták ők is !
Nem tudni: mi okból, a h a j ó s testvérek, I s t v á n és
J á n o s , a többiektől különváltan döcögtek szekereikkel, valahol E r d ő s z e n t g y ö r g y környékén, amikor váratlanul
összetalálkoztak a régebbi idők „örálló'-inak. a „plájásnk"
nak nevéről még mindig „plahások'-nak nevezett fináncokkal.
Ezek, a kedvező alkalmat megragadva, le akarták tartóztatni a testvéreket, de azok sem hagyták egykönnyen
magukat B igen erős nagy küzdelem árán a „[daliások1
túlereje csak ugy tudott győzedelmeskedni rajtok, hogv a
„IJÓCZÍ fogadó"
közelében egy mély sáncnak szorították
neki őket s ott a nehéz kardjaikkal csúfosan összekasza
bolták.
István, az ídősebbik, ott helyben meg is lialt, a tiatalabbat pedig — több sebből vérezve dobták bé a „kóbor" alá..
A lovak pedig, mint ismerősei a vidéknek, lassan bekocogtak a nem messze lévő „fogadó* udvarára s olt sza
bályszerüen „szin alá állottak."

(Folytatás.)
A taploczai „sósok u -ra vonatkozólag — sajnos —
semmi Írásbeli adattal nem rendelkezünk. Ami ilynemű följegyzés esetleg lehetett, az is — a viszontagságos idők
folyamán — mind elpusztult.
De nem is csoda, hisz községünk 1714. juliusában
„temető-talpig" leégett s azóta is — Isten tudja: hányszor
Bzállott fóléje a „vörös kakas*, hogy a nyomában csak
pernye éB pusztulás maradjon...
Csak a mult század iolyamáról feljegyzett nagyobb
arányn tüzesetek, mintáz 18(52 évi szeptember 7-iki, 181)5.
októberi, 1896 évi pünkösd sokadalmi és az 1800 évi április
9-iki is elégségesek lettek volna ahoz, hogy minden —
addig még megőrzött emlék is — elpusztuljon, mert a fenti
esetek mindenike, de különösen a két utóbbi! — katasztrofális „égések" voltak...
Igy tehát, amit a „sósok u -ról tudunk, az is csak
nemzedékről-nemzedékre szálló szájhagyomány utján maradt
reánk.
Mai napig ia iegsziveaebben gondolok vissza gyermekkoromnak azon kedves, meghitt pillanataira, amikor — a
kemény mnnkában kifáradt — boldog emlékű Édesapám,
egy-egy pihenő félórácskára, a hosszú téli estéken közénk
Ilit a ott az ő egyszerű s mindig hnmorral is tüszerezett
előadás-módján, a nagyapjától, nagyanyjától éa édesapjától
halott, vagy talán ép' az ő gyermek-, legény- és fiatal házasA falu bejáratához közeledve, látták, hogy a lakosság
ember korából vett történetecskéket, élményeket mondott el. nsgy tömege — ellenséges hangulatban — várja őket, hogy
Sohasem ielejtem el, mily mélységes áhitattal, sokszor beléjük kössön s megverjék a konkurencia miatt, mit nekik
bizony: szájtátva 1 — hallgattuk, ha balladákat, .históriás- a .csiki aósok" csináltak a „móduvai" sóval, amelyek fehérénekeket" dúdolgatott el a ha a .Betlehemes* játékról be- sége miatt kapósabb volt 1
szélt, melynek ő volt a .Máriája" ; vagy ha elmesélte, hogy
De P i s t a - b á ' sem volt rest: a „kóbor" alól a „felhogyan fogadták — fáraángra a „mozsikást*, hol és hogyan hörc'-ra kilépve nagyapámnak, ki az élen, az első szekéren

Nagyapám S a vén H o l l ó P i s t a , kik nemsokára —
más irányból odaérkeztek, ott találtak rájuk a szin alatt.
Haza ÍB ők hajtották — a most már gazdátlau — lovakat,
mert az iljabb L a j o s is — útközben — kiszenvedett.
Ez a tragikus eset az 1800-aa évek SIBŐ felében történt a arról az egyik ottani falu lelkésze „históriáB éneket"
is irt, ami abban az időben B később ÍB I — közkézen forgott. Ebből egy példány az áldozatokkal igen közeli rokonságban lévő X á n t u s o k birtokában is volt, d« az 1899.

tánoolták végig u t ; milyen volt a „lnoáláa*, • „hajnalozáa", haladt, oatk ennyit kiélte elé;

évi .nagy igáz" alkalmával elpuastult.
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Erkölcsi sikert B további visszaélésekre felbátoritást a.ere„énk ..önkényeskedő h.tBlmÍLégokn B Í ejkán aokáig zengenek a kuruc énekek, Rákóczi síréha eljárásainkat helytelen formában, akkénTvinnők a nak, de a hivatalos Magyarország csak 1906 ban rója
le kegyeletét kegyetlensorsu nagy fis Iránt, amikor
hamvalt hazahozzák és a kassal dómban helyeaik örök
SwaTeíjíít W
" tBlUetÖ,e«
' felpanyuga'omra. Ugvanakkor érvénytelenítik aat a törvény
# J a . r f'® e ' é « «bb blaalmat kértnk tehát köavéle-cikket la, mely Rákóeait és kuructârsalt haaaárnlónak,
ményünktől, ha éppen a alker érdekében, nem harsog hitványnak bélyegeste 191 éven kereaztül. Április 8-án
fol egy ea cetekben olyan éleaen a hangunk, amint a 200 éves fordulón juBBon eszébe mindenkinek egy
eat ssenvedő testvéreink kívánnák.
(Folyt. köv) pillanatra a legemberibb BaabadBágbóa, aki haBájáért,
..SSW*..
nemzetéért mindenét feláldosta.
— Szóvetkeseti propaganda gyűlések Gyer
JJ
FÉRFIKALAPOT
j j gvóban. A mult vasárnap március hó 31-én a cslkl
«zövetkeaetl mozgalom lelkes nttóről Sztankó Zoltán,
Dr. Pitner Árpád, Eiekea Béla főellenőr és Fodor Pál,
Ditré köaségben és Gheorghenl városban népes gyűléseket tartottak a szövetkezés gondolatának terjesztésére. Mindkét helyen negy tömegek előtt ismertették
aaokat a kedvezményeket, amelyeket a asövetkezeti
vásároljon, aart elegáns, tartós és olcsó. C törvények nyújtanak a szövetkezés megkedveltetésére.
Ugyanott
ff A legújabb törvény BB eddigi előnyöket IB lényageaen
4 k a l a p j a v i t á s , t i s z t í t á s , f e s t é s & kiterjesati ugv, bogy a ssövetkezetekbe való tömörülés
szakszerűen eszközöltetik.
j | népünk számára olyan adottság, amelyet fel kell karolnia. A szövetkezés a kis ember gazdasági fegyvere.
^
K-írem a n. é. közönné < azlves pártfogását, \L A müveit nyugaton a szövetkezeti hálózat hatalmas
ţ ţ Mercurea-Ciuc-CsíksiBreda, Bratianu ucca 40. la fejlettségű, ami meglátssik a nép egész ku'turáján. A
^
Ipartestülettel Bzemben.
2—5
j l csíki gatdának nincs semmi egyéb támpontja gazdaségi
megerősödéséhez, mint szövetkezés. Figveljen vezetőire,
kövesse útmutatásait A gyergyól propaganda uton a
— A megyei tanaoa tavaszi közgyűlését folyó
Április 8.
cslkl szövetkezeti mozgalom vezetői tájékoztatták né év március ho 30 án tartotta meg Dr. László Dezső
Nagyon kevesen emlékeznek ma erre B dátumra, pünket a szövetkezés minden irányában. Da a m.-cluci ügyvéd, volt képviselő elnöklete alatt. A tisztújítás soamely Bárpontja a magyar történelem és irodalom egvik szövetkezeti központ bárkinek mindenkor szívesen szol- rán elnökké újból László Dazső dr.-t választották, mlg
legdicsöbb korának. Aprilia 8-án lesz 200 éve II Ri- gál utbalgazitáBBal, tanáccsal bármilyen saovetkezetl alelnökök Dr. Dsbu Ilarle éa Dr. Dancu Nicolae képkócsi Ferenc halálának. 1735 április 8-án, nagypénteken kérdésben.
viselő lettek. A napirendi pontok Borán egyhangúlag
hunyta le Bsemeit a távoii Rodostóban, a legideálisabb
hozzájárul a tanács Domokos Sándor vm. jegyzőnek
—
Húsvéti
sportbil
Amint
már
a
mnlt
számunkban
ls
lelkű szabadsághős, miután elózóleg 6 évig könyörgött
junlus elsejével való nyugdíjazásához. A tüsrendészetl
meglrtnk,
a
helybeli
sport-egylet
húsvét
másodnapján
eate
9
segitaégért elnyomott nemzete Bzámara, a kUlönböró
szabályrendelet tárgyalását elhalasztották, kiadva azt
Örst
kezdettel
nagyszabású
sportbált
rendez,
amelyre
az
előeurópai udvarokban, Párizstól Londonig éa 8i»ntpétertanulmányoaáB végett egy hármas bizottságnak. A takészületek
szo
ga'masan
folynak.
Erre
a
nagyszab&su
sportvarig. Sorsa tragikus magyar sora. Családja, a Zrínyiek- bálra ezúton ls felhívjuk • n é. közönség érdeklődését
nács jóváhagyja Caindeni tízesnek Valea-S iramba községtől VoBlobenihez csatolását A költségvetés tárgyakel egyeBlilt fej'd-tlml Rtkóczi család a szabadság— A nyelvvizsgák eredmenye a várme- lása Borán hosszabb vita volt a magyar és román tanáhősök egész gárdáját adja a magyar nemzetnek. Tradíció a családban a nemzetért való aggódás, az elny o- gyében. A mult nyáron megejtett nyelvvizsgák ered- csolok között a csendőrségi kiszállásokra megszavazott
matás, önkényuralom elleni küzdelem. Az amazonlelkü ményét most közölték BB érdekelt tisztviselőkkel. E 5000 és a román templom harangjaira megszavazandó
Zrínyi I ona fiából még nevelése sem tudja eat kiirtani. szerint a vármegyénél sikerült a vizsgája két tiszt- 133.920 lej összegek miatt. Végül megszavazzák a
5 öt pótvlz»gára utasítottak, 3 megbukott. harangokra szánt ösaaeget, de cserébe a román taná1703-ban bontotta a szabadságharc zászlóját éa a dl- viselőnek,
j
C4Ós*geB küzdelemben a hősiesség csodált művelték M rcuraa Ciuc városnál a vizsgát sikeresen tette le 2 csosok ls megszavazzák a többi egyházak számára
kurucai. Vitézi tetteiket máig 1B őrzik a kuruc da'ok, pótvizsgára utasítottak 4 et, megbukott 2 Gheorghenl előirányzott 430 eaer lej Begélyt. Az indítványok során
a magyar Irodalom e páratlan szépségű kincsei. 1711- városnál átment a vizsgán 2. pótvizsgára7, megbukott 1. S tsB Antal plébános, egyházi tanfelügyelő a kisebbségi
ben lt hanyatlik a zászló, leverik aat a csalfa Ígéretek, Hivatalos nyilatkozat szerint a megbuktatott tlBztvlse- felekeaeti Iskolák érdekében szólal fel és okmányokkal
a hitaaegéa, BB árulás, a csüggedés járványa. Rákócal 'ők érdekében memorandumot terjesztettek fel a mi- igazolja a felsorolt jogtalanságokat. A beszédre Chele
niszterhez, amelyben krdvező véleményezéssel kérik, tanfelügyelő reflektált éa megnyugtatni igyekeaett a
elhagyja az orsaágot örökre.
hogv a megbukott tisztviselők pótvizsgára állhassanak. magyar tanácsosokat aa állami tanügyi köaegek eljáráAddig is, amig erre a wworaedumra válasz érkezik, sának jogosságáról. Az egész nap folyamán tartó gyűa nyelvvizsgán megbukott tlsatvlselők hivatalukban lést Dr. Otetea prefektus beszéde zárta be.
maradhatnak.
— Potlistakat booaatanak ki a nemzeti
— Sipoa Sándor ügyét április 15-ére ismét mnnka vedelmi törvény statisztikainak kiegeelnapoltak Április 2 ára volt elnapolva Sipoa Sándor aaitesere. Eţesz Romania kisebbségi népeinek körélaaareai p'ebános hadsereggyaláaásl pere. Miután ea ben nagy megbotránkoaáat és egyben rémületet váltotalkalommal aem jelent meg a kérdéses ügyben Bzereplő tak kl azok a listák, melyeket a nemzeti munka védelEfllmlu kxpttány, Így a tárgyalást Ismét elnapolták méről szóló törvény statlBatikai céljaira kibocsátottak.
április hó 15-re, amikorr* elrendelték Bflimlu előve- Moit Pál Gábor dr. képviselő kezd ményezéBere a masetését.
gyar párt parlamenti c-oportja eljárt az illetékes minisz— Üres állások. A sumuleui körjegyzőség kerü tereknél a sérelem orvoslása ügyeben. Közbenjárásuk
letében a következő UreB állásokra hirdettek pályázatot: eredményeképpen igeretet kaptak, hogy pötlistákat fogközségi pánztárnokl állásra C'oboteniben, a községi nak kibocsátani, amelyekben as alkalmazottak etnikai
Nem ÍB látta meg Boha. „Franciák oltalmát, a» költségvetésben megállapított díjazással, egy-egy köz- eredetét kutató rulrika helyett aa állampolgárság fog
lengyelek hadát" mindhiába várta. Olt halt meg a távol ségi rendőri álláa Sumuleu, Solmeal és Clobot«nl köz- szerepelni s igy a törvényt csak a külföldi alkalmazotidegenben. Utolsó napjait m»görökitette aa utókornak Bégekben. A közBégt rendőrök fizetése havi 800 lej és takra vonatkoztatják.
bű pzákely apródja, Mikes Kelemen. Sorea aa lett, ruházat. Pályázni lehet április hó 19 lg.
— AB idegen forgalom korlátozásáról. Gyamint minden Igazi magyar nagyBágé. Halála u<án érténús hírek keringenek. A belügyminisztérium szigorú
—
A
legelő
bizottságok
sierveséséről
szóló
kelték igazán. A néplelek, aa elnyomottak, U>dÖ7Öttek miniszteri rendelet a hivatalos lapban megjelent. A utasításokat küldött aB idegen ellenőrző hivataloknak
belügyminisztériumban működő legelők vezérigazgató- a külföidi munkások lejárú tartózkodási engedélyeire
vonatkozólag. Meg súlyosabban érinti az idegen forgalCseppet sem csodálható, ha a mig, boldogult édesapám, sága az ország összes 'egelőterületének könnyebb ke- mat az a rendelet, amelyet egyes lapok kOzöltek, hogy
a fenti eseteket elmondotta — még diákocska koromban is aelése éa áttekinthetősége végett egy szabályrendeletet ezutáo csak jól megindokolt esatben és igen rövid
— hideg borzongás tutott végig a hátamon, hát, amikor dolgozott kl, m«ly szerint minden megyében m»gvei éB időre fognak beutazási engedélyeket adni a kü földiekazokról a rettenetes pillanatokról emlékezett meg, melyeket községi legelő-bizottságokat fognak választani Községi nek. Ez a kinai falat jelentő rendelőt eppen jókor lát
a .sósok* elitélve, méteres hóban; a verebet röptében csonttá bizottságok csak ott lesznek, ahol közsAgi lug-lő van. napvilágot, hogy teljesen megölje ezt a kis pénzforgalfagyasztó hidegben ; a jelenlegi róm. kath. főgimnáziummal Ezen bizottságok jogi Bzemélykent fognak szerepelni mat, amit a nyári szezonban az országba özönlő ideszemben volt „Schitz"-kertben, katonai „strázsa" őrzése es tagjaik lesznek: a közaérl biró, mint elnök, a fa u genek teremtettek. Mindenütt az egész világon arra
mellett, az Isten szabad ege alatti „siralomház"-ban egv megbízottja, kit a gazdasági kamara a faluban törekszenek, hogy aa idegenforgalmat ezerfele kedvezszenvedték át, az ítélet végrehajtását megelőzi — örökké le<ő választmányi tagjai körül kijelöl, a pénzügy egy ménnyel elősegitaék s akkor nálunk ilyen rendeletek
valósággá nyúlt — órácskákban... az 1700-as ívek közepe meghlzotja, egy tanitó, kit az lakozzak kijelöl, a születnek. N <m akarjuk hinni, hogy ennyi gyerekes
c^endő'őr-parancsnok és a jegyző. A 1 g'lő-bizottságok meggondolatlanság lenne vezetőpolitikusainkban.
táján ! ! . . .
megalakításának legkésőbb íp'llls hó 18 lg kell végbeAmikor a „Vár"-ban székelő .Óbester" szivét csak mennie.
— A malmokban ÍB ott ül a flnano. Ez a
székely agyafúrtsággal tudták könyörületre gerjeszteni, méglegújabb meglep ttes. A csikmegyei malmok őrléséit
—
Engedélyeztek
Mercu'ea
Ciuo
város
pedig ugy, bogy a csempészek feleségei egy „egészvágás"
kövesetvamszedesi asabalyrende'atet. A prifrk- ugy ellenőrzik, bogy minden malomba beültették a
szekér gyermeket szedtek össze a faluból s azokat vitték
tura folyó év március hó 4-»n k»U 2835 sz. rendeleté- helyifloáncgárda egy emberét. Ha igy haladunk, maa nagy ur feleségének magas színe elé, hogy ezzel és őáltala
vel jóváhagyta M rcurea C uc város kovezetvamszedési holnap létszám emelést fognak kérni ők is, mert nem
lágyi'sák könyörületre az „Óbester" kőkemény szivét, mondszabályrendeletet. A szabáivrerdelet Bzerint a v^roi-ba leBZ elég emberük aa ellenőrzésre.
ván, hogy ezekre a szerencsétlen porontyokra mind az árvabejövő személyBzálli'ó ru'óbuszok BB első útnál 15 lejt
— Halaloaáa. Szopos János birtokos, 83 éves
ság szomorú sorsa vár az Ítélet végrehajtása esetén...
fiaetnek. minden további u*ná> ped'g 5 lej'. Teherautók korában, április hó 3-an meghalt városunkban. T -meA hiányos öltözetekben s a nagy hidegtől is siró-rivó áruval 10 lejt, terhes szekerek, vagy szánok minden tése április hó 5-én voit Igen nagy réBZvét mellett.
gyermeksereg s a vészesen jajgató feleségek könnye el is utert 2 l>jt, cséplőgépek a hozzájuk tartozó minden Elhunytat özvegve Keresztes Mária, háromfia, 11 unoérte célját, mert az Ítélet végrehajtásához már felállított kellékkel ( raktor vagy más jármű) -g\ütt 25 lejt fijet- káje, két testvére és nagyszámú rokonaága gyászo ja.
és bekötött szemű csempészeknek — az utolsó pillanatban — nek. Kivételt képeznek az állami badi C F. R, me— Betörés. Április hó 1-én a hajnali órákban
a „Vár"-ból s vágtában száguldó lovas vitte a kegyelmet, gyei es más közintézmények jámüvei, kik nem fizetözv. Dr Fdjer Antalné házába betörtek. Elvitték Fejér
ki, hogy el ne késsen, már a „Vár" kapujában, a bejáró nek semmit, ba Irazoló irnta'k rendben vannak. E vá- Imrének értékeB gyűrűjét, óráját ÓB több ruhadarabját.
hidon, torkaszakadtából kiáltotta is a r pardon*-t s magasra mot fitetlb mindazon jármiivek, m°lyek a város terű
tartott kardhegyre kötött fehér zsebkendővel repülve-repült, létén átmennek, ide árut behoznak, vagy Innen khleihogy megelőzze az Ítélet végrehajtását, ami — ezúttal — nek. A helybeli jármüvek a fenti vámnak felét kötele
sek fiietni. A vámból b»fo y4 összegek kövezési cé'olra
sikerült is !...
*
fognak fordíttatni A rendeletet a vároa április hó 7 ik*
*
a legegyszerűbbtől a
ével életbe is l'ptetl.
Küzdelmes idők szomorú emlékei ezek, de alkalmasak
legfinomabb kivitelig
A balatonfüredi orvoshét Balatonfüred
arra, hogy általuk izelitöt nyerjünk a mult keserves kál• • l T « i U n i U l U t t
i n k k t l
váriáiból s megtanuljuk azt, hogy — ha a mai élet még OrvoBl Tanácsadó Tes'üete BB Idén 11-edszer tartja
mindig „nem színültig tejfel* is — azért elkeserednünk meg orvod továbbképzés, valamint a Balstonvldek
baiaareehetők:
nem szabad, életkedvünket veszíteni öngyilkossággal határos ívógytényezólnek megismerése érdekében nívós orvosN a g y a . J ó s z e f asztalosnál, Z s ö g ö d .
hotét. A tanfolyam május bó 12 én kezdődik és 18 án
gyávaság volna!...
Mogfelelö biztosíték aetlstt részletfizetés™ Is.
Fel — t e h á t — a f e j e k k e l s b e c s ü l e t e s , szor- v é g z ő d i k . Aa elhelyezés díjmentes, aa étkeaés n»pi 5
pengő. Érdeklődni és jelentkesnl a balatonfüredi fúrdőg a l m a s munka által n e m e s í t v e — előre!!
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« a „KALAPKIRÁLY"-nál*

DIANA

KÜLÖNFÉLÉK.

Olvassátok,
terjesszétek
a
,,CSÍKI
L A P 0 K"-at.

Háló, ebédlő és iroda berendezések

Gaál Sándor.

Igaagatóiáiaái

lehet.

4-tk oldal.

14

C S I K I L A P O K

— L á b a d o a ó b e t e g uj erőre kt p mindennapos
DIANA bedérzBöléstől.
— A a n k a k ó a v e t l t é s . A bacsu: munkakamsra
helyi fiókja elhelyez kót tanoncot a szobafestő ós másoló szakmában. Keres géplakatoa-mechanikuB meslert,
áttLOlysztam.
T
aki felvenne egy tanoncot. Egyben aa érdekeltek tudo
I C. B r a t l a n n ucoa 34. saám alá
|
mására hozzuk,hogy munkaközvetítő rovatunk bárkinek
a „LŐTTE" oől divat szalonnal szemben.
V
díjmentesen áll rendelkezésére munkakeresés, tanonc
A m. t. hölgyközönség további szívei pártfogását kéri j |
elhelyezés, alkalmazás stb. ügyekben, ugy munkaadók,
mint munkások részére. J dentkeznl lehet a muokat-s
âdanleift Ileaa.
t
kamara helyi fiókjánál, az Ipirtestületben.
— I s m é t feljelentez. Ferencz L"jos és társai
tomestl lakÓBok feljelentést adtak be Stebenl Antal
közbirtokossági elnök és az egész igazgatósága ellen, Keresek m e g v e t e i r e ösaaeozukhato v a s a g y a t
Cim a kiadóhivatalban.
htttlen vagyonkezelés miatt. HirUnk szerint a feljelentésnek Bzemélyl háttere van. — Nagyon szomorúak a
csíki községek hasonló hírei. Ugy nrm lehet megérteni,
hogy miért van községeinkben éppen ezekben BZ időkP T t f l D i n " GAZMOSÓ ÉS VEGY
ben annyi ellenBégeBkedéB, harc és személyi báboru.
„UUUIţlH T I S Z T Í T Ó I N T É Z E T
Több megértéssel kell a népünknek jó példát nj ujtani.
szakképzett vezetés mellett vállal ingek és gallérokon
Ha a falu vezetői is állandó torzsalkodásban élnek,
mit várjunk a népünktől. Ne jelentgeasük egymást ba
klvQl a mai kor Igényelnek megfelelően, vegyi nton
kell, ha nem.
n ö i - és f é r f i r u h á k ,
— Halálos szerenosétlenség. Moldován János
tavaszi kabátok, ••
vasúti fékezőt Sandominic és lluresfő között összeroncsolt állapotban, eszméletlenül találták meg. A nyomop a p i és m i s e r u h á k
zás Borán kiderült, bogy a fékező a 4464 az. tehervotisztítását
naton teljeBltett szolgálatot. Eddig Ismeretlen okból
va'amlnt
elbontás
nélkQU festését, azonnal és jutányos
onnan zuhant kl. Az áldozatot nem lehet kihallgatni.
árban — teljes megelégedésre.
Anélkül. hogy visszanyerte volua eszméletét a gheorg
A t. közönség bizalmát és pártfogását tisztelettel kéri:
heni korházban kiszenvedett.
*

NÖI KALAP, KÉZIMUNKA SZALONOMAT l

lián.

A D trói Kozblr'okosság IrazgatÓBága hirdeti, hogy a
Közbirtokosság saját csemete kertjétől elad c rea
1000 000 drb fanyö osemetét,
a csemete 2 és 3 év.'S. Érdek ődri 1- het a Közbirtokosság Irodájában szumélyes«n vagy p^-dlg
levelezés folytán B a j k ó Ignáo elnökkel.
2—a

I Frank Miklós és Schmidt József
•

oki. m é r n ö k és épitésaek

S TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI IRODÁJA
A
•

M e i c u r e a - C l u c .

•
0

Foglalkozik tervek készítésével, építkezések
végrehajtásával, költségvetés készitéssvel.

6-10

BerbeadO (Hargita-ncca), Capitan Vulovici ucca 25.
szám alatti 3 szoba, konyha, kamra éB mellékhelyiségek. Cim a kiadóhivatalban.
2—3

*t

u

2 F l í í Y F I F M ! A nagyérd-mu közönség szi- ÍJ
O r i U I L L LIVII ves tudomására hozom, hogy «J
IS Ziögöd községben, a mai kornak megfelelő c t

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII VANATORILOR D N
SZABÓ L Á S Z L Ó
MERCUREA-CIUC faoe ennoscut membrilor urm&'oarele: vegytlszthó és kelm-festö, Merourea-Cluo,
Focietatea a oernt autorizaţie pentru tmprşcarea a 25 ţapi roţii
5
Balev. Ferdini-nd 62.
Qt 15 oapre roşii h&trftne. P&nft la prim rea a-.estei autorlz-ţ 1
* n y i t o k . Elvállalok: a legmodernebb fur érős H
împuşcarea ţapilor ;i oaprelor roţii este Interzişi Pentru Imhu orokat, eplilet munkákat es egysteriibb fesprţoarea ooooqilor de munte ae menţin dlspoziţlunlle din anul
tett bútorokat is, a lehető WgKzoi'dxbb nr*k
trecut, rn modlfioarfa, cB mosafirll trebuie »nanţ»ttAdmnlbtr.H mellett. K'írem a m. t. kczösB-'g szívós párttorn ui sooiettţil, pl&tind odatl on anniţarea suma de Lei 100 Kiadó 1935 evi május hó l-iői, 2 szoba, konyha es
fogását, kiváló tisztelettel
mellékhelyiségek, I 0. D ica ucci 142. BZ. alatt. $
fi numai aoel membri pot lna parte la v&n&toarea cocoşilor
oail au achitat taxele reatante şl taxele pe jnmlta'ea analul
H
onrent.
H Ziagöd, 12. házszám.
— A oslksreredai vadásstársolat igazgatósága a kö4-5
K
vetkezőket közli a társulat tagjaival: A társaság tng^délyt Bffl
kért 25 őzbakk és 15 8-eg óz l-lövésére. Ennek az engedély- ^ Nem kell elutaznia,
^
nek sz elnyeréséig tlloa az őzbakk éa Az lövése. A fajdkakas
vadászatra vonatkozólag érvényben maradnak a mnlt évi Intéz- BO h e l y b e n is l e h e t
gg R a k e t t h u r o a a s o k szakszerűen es olcscn.
kedések azzal a módosítással, hogy a vendégek előre bejeleng
a
r
a
n
o
i
a
m
e
l
l
e
t
t
^
tendők az intézőnél, amikor ls 100 lelt kell befizetni és o>ak
Cim n ki-idóinvatHlb^n.
azok a tagok vetetnek részt a fajdkakas vadás aton, akik hátra- BB
tffl
lékos tagsági dijaikat, valamint a folyó év első felére e>ő dija- ^
kat befizették.

$

ASZTALOS MŰHELYT

£

»

*

Darvas István.

— Lopás. Nagygalaczi Qéza ghimesfag-tl gazdától ezelőtt másfel évvel elloptak egy mérleget és több
értékes dolgot. Most a csendőrség a tolvajt Bilibók
Donáth jómódú gazda fiának Bzemélyében elfogta.
— Váltóhamisítás. Kosa Péter tomesti gazda
egyik hitelezőjenek egy váltót adott át, amelyet ez a
helybeli Agrárnál számítolt le. Lejáratkor kiderült, hogy
a váltón kezesekként szerep'ő Imecs Antal és Ferecc
nevei hamisítva vannak. Az eljárás megindult.
— Özv. Dr N o v a k A l b e r t n e h a a a b a n Csik
aaeredaban, a város legforgalmasabb helyen, folyó
évi juaiua l-re egy üzlethelyiség ki.idó.

örök hullámot (Dauerwellét) £ *« A
csináltatni
y
Hfl
^

BO
^

villamosság nelkúl!

Bffl
^ A n. é. hölgy közönség szíves
tudomására hozom, hogy nagy
BO anyagi áldozatok áráa slke^
rült a l e g m o d e r n e b b
Bffl

m„Yienna"
Boldogalt férjem, illetve édes

— Köszönetnyilvánítás
apánk elhányta alkalmából, ezaton mondunk köszönetet m'nd- t s
azoknak, akik bánatonkban részvétükkel osztoztak és a temeBffl
tésen résztvettek.
y
Csíkszereda, 1935 évi április hó 6-án.
BO
özv. Szopos Jánosné satil. Keresztes Mária
és gyermekei.
jlg

Turistaság

n

(DAUERWáLLE)

m

GÉPÉTÉ

baszarezn"m, amit a legnagyobb szakképzéssel boc-iátok a m. t. höigyközöaség
rendelkezésére.

Oloso áron, 6 h a v i
Kedden folyó hó 9-én este 8 órakor a Dácia él teremben
tárlata megbeszélés lesz, amelyen Frank Miklós mérnök előBffl g a r a n c i a m e l l e t t .
adást tart turista térkép Ismeretről és turista térkép-vázlat ^
készítéséről.
Síivé,s pártfogásukat kérem,
Az £. K. E. Calkszékl Osztálya magyar húsvétkor és
román húsvétkor társas kirándulásokat rendez az Egyeskőhöz Bffl maradok kiváló tisztelettel:
— s onnan a felette — Hagymáson át a Gyllkostóhoz. Te
klntve, hogy osak 35 hálóhe'y van kérjük két nappal indulás 5a
előtt a részvételt bejelenteni a Dürr-üzletben.
„CORSO"
Vasárnap a Sutában egész nap folyamán jnunkanap lesz, ÍB s-3
amelyre a hölgy- és férütagok segítségét kéri a vezetőség.

Bffl
M
Bffl
M

BB
gţ

K

H

£

ff
IA

fi

mm
Vidékiek minden megbisását azonnal teljestti, &
niodan ügi ben eljár. Jogi ügyekben ügyoédünk áll a megbízók rendelsez <sere. >2 —
Köz'etitjiik aáztk, villát, telkek, mazágazlasag W
birtorok vételat, elalaait -agy bérletet *

ÖRÖK H U ÜL A
M=
*H

ONDOLÁLÓ

BO
Bffl
^

„MUNKA"»

ALTALÁNOS UTBAIGAZITÁSI INGAT-

LAN ÉS ÁRUFORGALMI IRODA
Bffl K
M «(
1935 ív janu tr hó l-én működését uj 'ól megkezdi
Bffl
F Itf 9 H ü 119 azámadasok veietesét, ellenó'M »Üe t l V a l i a l j a Séset, merlegek, adób «vallások
elkessiiesét a tdr-ai:ye8 elöirazok szerint.
Bffl

1t

*

»
w
»

Calea Stefan-cel-Mare 21. szám, földssint

Könyvvezetést

w

magyar ós román nyel-

3-3
tisztviselő. Cim a kiadóhivatalban.
MEQHI VO.
^
A Szépvizi Első Takarékpénztár R Tarsasog
Ma

Aa 1934 üzletévröl

BARTHA GÉZA |
fodrászát,

g

BaBaBaiaBiffliEaEaEaEii

A tg.-mureal, marosvásárhelyi keres- 18 hónapos siementháli t e n y é s z b i k a
kedelmi és iparkamara közleményei. Osiszér Imre taploczai lakósnal eladó.
4267. sz. A Kamarák Szövetsége folyó évi márslus hó
19-én kelt 2264. sz. Iratával közli, hogy a*pénzügyminisztérium
10612—35. száma rendelete szerint az állammal szembeni követelésekből származó, személyre BÍÓIÓ adóbonokkal az Ille1200 kötetből álló
tők fizethetik az 1934 április 1-lg járó adókat.
A vámvezérlgazg.tóság f-lyó hó 15-én kelt 388333 sz.'
körrenialo'.e szerint a Románia és Lengyelország közöt-. 1934.
decemberében létrejött kereskedelmi szerződés érte'mében, a
II. kategóriába eső áruknak Lengyelországba való kivitele a '
olcsó árban
t
varsói „^ooletatea Polonft de Comerţ prin oompensaţle" ntján
eszközlendő, amelynek képviselete lesz Bucareljt. b^n és Ügynöksége Cernâaţl-ban
i
i
r "u. s i t c aao, 4239. sz A berlini Német-Román kereakede'ml kamara
közli, hogy folyó év május 16-19. között Breslaaban a délDeutsch Hirlapiroda, M.-Cioc.
kelet enrópal államok részére mlntivásár és egy gazdasági
gépkiállítást tartanak.
4198. sz A Kamarák Szövetségétől nyert értesítés szerint 1937 áprilisában Párlsban egy nemzetközi kiállítás rylllk
Jó karban levó bútorok, szekrenyek,
meg a modern művészet és tehnika számára.
4201. sz. A brüsszeli belga-román kamara közléae szeasztalok, diványok, stb. és egy zonrint Belgiumban a következő árak kerestetnek: főzelék, gytl
gora eladó. Cím a kiadóhivatalban.
mölos, főze ék-konzervek, borok, vasati talpfák, fa- és fdrészárnk éa enyv.
4 sz. A tâ'gul-mnreşl Kereskedelmi és Iparkamara tudomására hozza az érdekelteknek, hogy a munkaügyi minlsz-1
ter akként rendelkezett, miszerint a jövőben az országban
fiz-téssel alkalmazott, foglalkozásukat itt üző Idegen állampolgárok részére kérendő működési engedélyeket osak az őki t
alkalmazó vagy alkalmazni szándékozó vállalatok kérhetik.
oonservatoriuuni módszer
Esen kérésekhez minden esetben melléklendő egy számszerintl
kimutatás a kérvényező vállalatoknál alkalmazott román és
szerint, j u t á n y o s á n a d :
Idegen személyzetről. Ezen kimutatásban a fentnevezatt törvény 3. art. értelmében a követk zi osztályozás használandó:
S P R E N O Z O I Z I , Osikszereda
adminisztráolós főtisztviselő, mOszakl főtisztviselő, admintszStr. Oap. Vulovlol (Harglta-uooa) ae.
tráolóz t aatvUeli, mdnakl tisztviselő, taakmankás éz munkás. I

kölcsönkönyvtáromat
SL

HEGEDUORAKAT

VIU ik évi rendes közgyűlését
S^p-izaD, 1935 evi április 23 AU d. e 9 óratói
iezdődöleí, az ínf-z-t hslyiségrbdn tar'ja meg, me'yre
a részvényeseket tisztelettel meghívja.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó, a pz-tvuzr: ji;ok igazolásának számbavétn ére háton tatu bizoiteag, n knzg\iílcsi
j •gyróiriavv hitilesitésére bét részvényes kijeiölése.
2. Igazgatósági jeleotés sz 1934 üzletévröl.
3 Felügyelő bizottság j-Oeates*.
4. Z ro8zánu>dás elóterjssztese és a mérleg meg
illapit <ea
5 H-iárorstbozii'al a 2—4. pontokra vonakozóiag
ás a frtlmentvsny megtdása iráat.
6 Alaptőke leBzállitása.
7. 1 ditványok.
Aí alapszabályok 17. § a Ezerint a hütározstkeprsq^ghez legalább 2000 részvény kepvinelete és 12 részvtnyas személyes j -lenl-te szükségeB
Einéifogva a t. részvényesek értesíttetnek, hogy
sz^vazataik gvakorolbatása végett, ig^Ko ó jegyüket »
törzskönyv 1934 d cemb -r 31-ikl kivonat Rzarint —
részvénybeiEutaiáB nélkül — a közgyűlést ni'-pe óíü 3
napon, a hivatalos órák alatt és a közgyűlést megelőzőleg az erre felkért felügyelő b'zottRágtól átvehetik.
F unoaBa, 1935 év: április hó 2-án.

Igaagatözég.
CONVOCARE.
Acţionarii F&brlcel do fl^r „Harghita41 S. A. MercuroaCIUQ se convoncft la adunarea gen.'ralA, oare se va ţ'n? tn
23 respeotlVe 25 Aprilie 1935 ora 11, ln looalol Bünetl
Harghita, oa ordinea de zl:
Da'ea de seaiuft asapra situaţiei soolot&ţil. Alegerea
ootislllulal de administraţie si a oomltetilui de oenzorl. Propuneri.
Dlreoţlnoea.

rut

