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3. Ünnepi beaaédet mond Dr. Oyérfáa Elemér
A román po'itika óriásit vétkezik, Bmlkor ezeket
ÍO
aa erőket a gyűlölet vagy bizalmatlanBág eszközeivel Baenátor, a r. kat. egyházmegyei tanács világi elnöke.
kezeli. Nem Baabad elvakultnak
elbiaakodottnak
4.HETILAP
P. Jánoasy—Országh: Erdélyi szimfónia. Énekli
az egyesülés Ünnepe. Nagy Románia
megvalósulásának,KÖZGAZDASAGI
POLITIKAI,
ÉSsemTARPADALMI
as össaeB románok egyesülésének ünaepe es a nap. lenni. Az ünnepléB elbódító hangulatában nem Bzabad aa ifjuaágl vegyeskar.
Orsságosan fényes keretek köaött ünnep i meg
eat a napot a nép.
Nagy-Románia egy boraalmaa világpusatitáa végső
kimerültségében és általános ÖBBseomlásában született
meg A legszörnyűbb gyűlölködjek, véráldozatok között boztB meg a történelmi végaetaaerüsüg ac álmok
beteljesedését ennek a népnek.
Hogyne ünnepelne, higyne adna hálát aa Istennek ezért a különös kegyért. Es a nemzedék, amely
kifogta a történelemtől eat az ajándékot, hogyne követne el mindent ennek az tilalomnak klhangeuyo-

záBára.

megfeledkezni a román államnak azokról B gyermekeiről Bem, Bklk tizenhat esztendeje minden lépésükkel azt bizonyítják, hogy enuek aa országnak épitéBében kuliurájuknak, nyelvüknek, szabadságuknak biztosítása mellett ősaintén részt akarnak venni.
Május 10 ét az orsaág minden polgárának ünnepévé kell avatni. Nem Bzabad, hogy egyetlen polgára
legyen ennek az országnak, amely lelki közösseget
nem érez eszel az ünneppel.
Eaez elsősorban aa uralkodó nép nagyobb szeretete, megbocsájtóbb lelkülete Bzükaegea azok iránt,
akiket a sorcuk a román néppel egy közös hazába utalt.
Azt mondjuk, hogy május lO ike akkor telik meg
larta'ommal, amikor az Itt e ő nepek megértése, Bzerelete, nngalégedatlsege egyformán veszt körül. Adjon
az lilén emelkedett lelket a román nep minden fiának
ahoz, hogy msgériae e kulturájaban soksBinii ország
nagyságanak és erősségének azon szükséget, melyet
csak az itt elő népek békés összemujkálkodasa kepes
biztoaitani.

Érthető az ünnepe, lelkesedése, boldogsága, öröme
minden románnak. Ma a nemzeti gondolat betegeB
előretörésében az is magyarazható, ha minden eddiginél nagyobb fényben éB pompában akarja demonstrálni
ennek a napnak jelentősegét.
D.s ehea aa ttnnephea visszakísért a világnak
tizenkétmillió hősi halottja, sok mülió édesanyának a
hőst halott gyermekéért való fájdalma, több millió
roktentnak nyomorékBágát egy egész eleten keresztül
magával hord9zó keresztje, özvegyeknek éB árváknak
— Május hó 12-én délután 3 órakor
szenvedése. És arra tanít ezen a nupon inkább mint
bármikor, bogy becsüljük m"g egymást, lepak, nem- tartja a oaikmegyei Magyar Fart tisztzetek és kulturÁk ler jenek meg ngymáB m-iliett baké- újító közgyűlését a Helybeli közbirtoban ÓB szeretetben, hogy soha meg ne icmat ódhessen
kosság szekhazaban.
többet a nagy pusatitás.
Aa a harc, tz BZ elképesztő gyilkolás, amely
52 hónapos keresztül felmorzsolta az egesz világot,
FÜÍIMMÍ
az állítólag a népek szabadságáért, öurencUikezéseert
indult.
Mint a mull üzauiuiabau irtuk, a rom. kath.
Ebben az országban, abol a román nep állam- rőjimnaisium Mana Tarsuiata a kongregációk alapita
hatalma alatt 3—4 millió más kisebbsegi nép ÍB ól, sának 360 eves forduioja alkaimaból 1935 május 12 en.
soba nem szabad figyelmen kívül hagyni a nagy világ- vas&rnap, nagyobbszabacu Ünnepség körétében tagavaégésnek ezt a kipatiantó vezérgondolatát
tási es fogadalomujttást rendez.
Az ünn»p sorrendjei aa alábbiakban közöljbk:
És akkor megérti minden jó román ezen a napon
azt is, hogy SE élethez joga van minden népnek. Ha
D. e. 10 órakor szentmise, közös saentaldozás,
erőszakosan elakarják venni valamelyiktől ezt az életei, tagavatás és az öreg kongregántstak fogadaiomujtláaa.
akkor ez jóra nem vezet. Gyűlölet, háboruavesaely
Az ünnepélyes főpapi saentmisél, az avatás és
származik, amely a lelkekben világveBzedelemmé lap- fogadalomujitas Bzeriartasát Dr. Baliza András pápai
pang a amelynek nagyszerű Iskolapéldaja éppen a mai prelátus-kanonok, a kongregáció regt tagja végzi.
világhelyzet, amelynek lecsendeaitésén aa egész embeEste 9 órai kezdettel ünnepély:
riség konferenaiázik.
1. Üdvöz.ó beszedet mond a kongregáció preNagy-Románia helyaete egészen különleges. Olyan
népek lakják, amelyek kulturában, értékben és aa fektusa.
2. Erkel: Hunyadi László nyitány. Előadja a Dalegymásrautaltság történelmi adottságaiban produktív
erőt jelentenek.
és Z (reagylet zenekara.
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A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA.
Szent István-korabeli templomöv a Székelyföldön.
A osiki templomok múltja.

Közli Tuanádi Élthea Gyula dr.

C;ik eserév óta hl maradt római katholikus vallásához. A csíki Bzakely es a római katho lkus vallás
egyet jilent. A reformáció teljesen siktrieien marad',
ami n^mciak a közlekedési nehazségeknek és a zárt
hegycsoportok által alkotott lermeszeii akadályoknak,
hanem a csiksomlyól és a szárhegyl Szent Ftrencrendi
zardak hitvedelmi tevékenyaégenek ls nagyreszben tulajdonítható.
Most a Budipastan és Bukarestben megjelenő
.Magyar U. u , a magyar Ifjúság lapja, febr. 15 iki számában Fekete Nagy Mihály butareali munkatarsa tollából közli Sebeatyén Jszaef regésa és heraidikus legújabb helyszíni felfedezéséit és megállapításait a csíki
es a háromszéki római kathodku* templomokról, amslyek rendnivül érdekeBek és sok tekinieioen meglepőek.
A cikk annyira közelről érdekli a csíki székelyseget,
hogy a Magyar Ut szerkesztőségének Írásbeli külön
engedélyét kertem kl, hogy n cikket egesa terjedelmében a CsiJci Lapokban közölhessem. E cikkből
érezze éa tudja mindig a Bzekely, hogy földjenek jogos
öslakója éa kuiturhjaval a nyugati ktr^Bstenység végvára volt már uat revvel ezelőtt I Védje és ápo ja templomait, melyek beszélnek helyette és ősi jogainak legfényesebb bizonyítékai, A cikket az alábbiakban közöljük.

A hagyomány és a történetírás kétségtelenül megállapította, hogy a szekelyek aa Arpádházi királyok
idejében már a mai Székelyföldön megtelepedtek és
az orBzág ea előzetes gyepüjén határőrszolgálatokat
teljesítettek. Védték a határt a besenyők és a tatárok
meg-megujuló támadásaival szemben.
A hagyomány azt tartja, bogy a székelyek már
Attila hua birodalma összeomlása után visszamaradtak
a Székelyföldön Ha erre nincsenek is tárgyi bizonyítékaink, a tudomány mai álláspontja szerint bizonyított
tény, hogy Gsza veaér ÓB Szent István király idejében
a székelyek, ez a legvitézebb törzse a magyarságnak,
már bir>o<tolták a Székelyföld vlzvölgyeil, töretlen földjei! éB megközelíthetetlen erdőségeit.
Amint tudjuk, aa első Arpádházi királyok alatt
aa irásmesterséget még kismartékben űzték, ennek
dacára saámos csíki éa háromszékl eredeti királyi és
más oklevél maradt fenn a gyulafehérvári képta'anban
A nyugati történelemtudományom körök éléoken foglalés más levéltárakban, amelyek 1211 bő1, 1213-ból,
azzal a tervvel, hogy tudoinányo an éa rendszeresen
1222-ből, 1224 bői, 1228-ból, 1235 bői, 1252 bői es a koznak
felkutatják az Kszakl-tt-nge-lg nzt a területet, amelyen a nyukésőbbi évekből megdönthetetlenül bizonyítják, bnir\ gati éa kelttl keresztényaég találkozott éa a római lim-»s mina székelyek több, mint ezeréve laknak ŐBÍ fö djüvön. tájára íe tárják éa megá lapítják lehető pontossággal azt a haEzek az eredeti székely oklevelek Benkő, Kttona és tárvonalat, mely a ket keresztény műveltséget, a keletit és
elválasztotta egymástól. Ezt a ter • et a nyagat tudoFc-j^r történeti munkáiban és a székely oklevéltarban nyugatit
mânyos köreiben föleg azok az eredmények érlelték meg, amils olvashatók.
ket Sebestyén József h ral likas és légész ért el székelyföldi
A tárgyi bizonyítékok ma is látható és fogható katatá«al 1 ánt, amiket bizonyos templom restaurálást munkál
kezdett el s amelyek os'khamar meglepd eredményre
egésa sorát szolgáltatják a ssókelyfo di római katho- rendjén
likua templonolí, ezek között la a régi Magyerorazág vezettek.
Az erdélyi róm. kath. egyház ugyanis évekkel ezelőtt
legkatbolikuaabb vármegyéje, Csikvármegye temp- megMzta
Sebestyén Józsnfet régi székelyföldi templomok korhű
lomai, mely teirp'omok műtörténet! becsét eB az Ár-

reata rá'áaával, Több régi templomot lévén Így alkalma Se-

pádház! királyok lemp'.omépltő tevékenységét a háhoru bestyén Józsefnek itvlzagá nla, m glep^téesel tapasztalta, hogy
előtt Gyu'afebérváron megjelent Batthyaneum rész- milyen sok -Székelyföldön a Nzent istván-korbell templom, ami
letesen ismertette. E templomokból megállapítható, bogy arra ösztö özte, hogy aorra vizsgálja azokat. Ez a munka szen-

a azékelytég a római katholikua vallást már Szent
látván alatt felvette éa templomait ugyanakkor
várivazerüen mindenütt kiépítette.

zációs felfedezésre vezetett. Azt talá'ta ngyanls, hogy Gyergyóból kiindulva, Cslk-Háromszék megye területén át egészen
Brassóig majdnem pontoaan 12 kilométeres távolságokra egymástól, mint egy hatalmas övben fotó láno szemel, egy-egy

6. Dr. Szalay Mátyás verseiből ad elő.
Szünet.
6. Diirner nyomán Sarkadl: Viharban; énekli az
ifjúsági vegyeskar a Dal- ÓB Zsneegylet zenekarának
kíséretével.
7. Dr. Szalay Mátyáa verseiből olvas fel.
8. Sinkó P.: Éjféli kórus. Előadja az Ifjúsági
szavalókórus.
9. Rossínl: Samiramis nyitány; előadja a Dal- éa
éa Zsneegylet zenekara.
Hdlyárak: 40, 30 éa 20 lej.
*
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A katholikua ferfl hét.
Az ünnepaéget megelőző katholikus férfi hét, mely
május 4—11-ig tartott, a legszebb sikerrel folyt le.
Férfiak, ifjak és idősebbek nemcsak városunkból, hanem a Bzomszéd községekből is nagy szambán jöttek
el B minden esie megtöltötték a főgimnázium tágas
kápolna-termét, hogy meghallgassák a lelkes, mély
meggyóződeBtől fakadó konferencia-beszédeket, melyek
hol a meghitt, baraţi beszelgetes, hol a misztikus élni aiy ed as, hol pedig a lelkesedés szárnyaló hangján
megkapó erővel szólottak a figyelmes hailgatóaagnoi.
A kiváló kepzettBBgű előadók: Dr. Csipak Lajos, Biró
Ferenc, P. Vitéz Berárd dr. ÉB László Ignác a megragadó gondolatok egesz sorában Igyekeztek rámutatni,
hogy az örök igazságok sugarsáaába állítva termésselszerűen éa megnyugtatóan nyer megoldási BB élet
minden fontos es kiuaó problémája.
Abból aa áldozatkecgségból, hogy oly Bokán jöttek el minden este, érezhető volt: mégis csak hol
tisztább, vilagOBabb látással, hol tán ösztönszerűleg
veglg rezdül a lelkeken a tudat és meggyőződés, hogy
a magasabb rendeltetésű emberi leieknek nem ad
megnyugvást e földi elet: nem elégül ki, ha övé ÍB a
világ minden dicsősége, da nem roppanhat össze, ha
osatalyreBze is az elet minden Bzenvedese. Hiábavaló
és végaetes erőfeszítés: kioltani az Isteni Bzikrát aa
emberben; az élet a bizonyság rá: borzalmas katasztrófa ennek a vége. Akarod vagy nem: elszakíthatatlan kapciolatban vagy a Végtelennel B okos, szerencsés, valóben bölcs dolog, ha valaki e kapcsolat melységének, fönségének, melegBégének öntudatos, boldog
blrtokoBB.
A katholikus férfi hét fölemelő blioayságot tett
a katholikua férü-hátről. Hatása azonban csak akkor
Szent István-korbell templom éplllt éa — ha közben újjáépült
alakban ls, ma la áll a régi jellegzetes alapokon. A mellett
Itt ott egy egykora kőrózsa, kőszonteltviztartó, vagy keresztelő meddnoe, félkörös köajtó, vagy ablakbéllet az Osi alapokon megújított templomokba beépítve hirdeti a Szent Istvánkori tempiomépitók munkáját.
Sebestyén József munkatársunknak rendelkezésére boosátotta feljegyzéseit és általános Ismertetésül ezeket filzte
hozzá:
A mai Románia, két különböző világnézeti kulturterilletből áll: a Kárpátokon Inneni nyugatiból és a Kárpátokon
tull keletből.
Az általam felkutatott területen felfedezett kereszténységünk első korszakából származó emlékek pontos és elvitathatatlan határát jelzik a nyugati keresztény olvilizáolónak.
Ezen emlékeknek szakadatlan lánoolata a Kár pá'ok belső lejtőin, a székely település óta állandóan lakott területen Brassóig terjed. Innen nyugatra fordal az emléksor, amely szakaszt
azonban anyagiak hiányában még nem dolgozhattam M.
Ezek az emlékek osaknem pontosan 12 kllométe'nyi távolságban feküsznek egymástól, járható utak mentén Stiluskr.ttkal szempontból vizsgálva egyszerre vagy legalább is igen
rövid időközökben épültek.
A két körülmény azt bizonyítja, hogy a régi magyar
határ mentén fekvő ősi templomok egy általános királyi paranosra épültek. A parancs pedig a keresztény magyar királyság megalapítójától, t-'zent Istvántól származhatott.
Az emlékek sorrendje a következő :

Ditró.
A régi róm. kat. templom, apszisa félköríves záródású
Arpidház-korabell. Sekrestyeajtaja későbbi, gótikns. A sekrestyék általában későbbiek. Tornya gótikus elbarokkizálva.
Innen 12 kilométernyire Qyergyóalfalu.
Temploma toronyalatti bejárója Arpádház-korabell. A
legszebb ilyen emléke a Székelyföldnek. A templomot később
gótikusán átépítették, majd a Xill. században megnagyohbitot ák. Az 1931 évi restaurálási munkálatoknál festett, gótikus bőrdarabnk, bőrablakbélletrészek kerültek elő.
Közben Szárhegy, ahol a r. k. plébánia templomban későrománkori keresztelő kut van. A 12 kilométeres templomközi
távolságokltt megszakainak lakhatatlan havasi területek miatt.
19 kilométerre Cslkaientdomokos.
Az Arpádhái-koil templom helyére a XIII—XIV. század
fordalój&n uj templom épült. A régi, kereszténységünk első
száz»dáiól származó ajtók ez ajabbika foglaltattak be. Három
románkori ajtaja vaa. Ugyan-sak e korból való a keresztelőkutja és két szenteltvíztartója.
12 kilométerre Csikrákoe.
A vártemplom régi bejárójának kőkerete románkori, helyenként megrongálódva.

Keresek megvételre államkölcsön kötvényeket bármilyen címletekben.

CSIKI

s-l* «Mal.
Insa matadaadi, ha e hit nyomán kialalul, elmélyül
éa aslklaként megszilárdul a konferenciák végső törekvése, a katholikus öntudat, mely minden körülmények közt kitart és helyt áll, amely tisztán látja és
teljesíti kötelességét fentartó Intézményeivel: templomával, iskolájával, sajtójával s más nagy egységbe
fogó szervezeteivel Bzemben — s amelynek mélységéből áradó erők — a tragikus sors minden megpróbál
tatása közt is — viharállóvá, acélossá, derülátóvá és
áldozatkésszé tesznek egyént, családét és nemzetet
egyaránt.
(—t.)

Egyről-másról.
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LAPOK

román urak IB. MsglepetéBÜnket az eset annál Inkább
fokozza, mert aa Illető ur nem erdélyi román testvéreink közül valé, akik a gyakorlati életből eléggé
Ismerhetnék a multat és tapasztalataik alapján sok
ellenünk irányúié Igazságtalan ráfogáBt és rágalmat
megcáfolhatnának, hanem az illető ur a régi regétből
való. Hívják pedig Diamandinak. Foglalkozására nézve
professzor. A tanárok ugyanis TArgul-Muresen, a székely fővárosban koogreBBtust tar'.ottak, amelyet magas
látogatásával Anghelescu közoktatásügyi miniszter ls
megtisztelt, A kongresszuson Napoleon Cretn tanáregyesület! elnök, Bucurcstl-I tanár elnökölt. Nem lett
volna méltó a napoleoni nagy névhez, ha nem a numerus valaohicus sürgetésével nyitotta volna meg az
ifjnsági nevelési problémák megtárgyalására hivatott
tanári gyűlést... Hazafiul lelkesedésében annyira ment
a profesBzor ur, hogy a numerus valacblcus sürgetésével meg sem elégedett, hanem mlcdjért a numerus
nullust kiabálta be a kongresszus előkelő gyü!ekez9tébe. És akkor akadt egy józan Ifjú Diamandi, aki
a következőkezőket merészeli mondani:

Anglia sem olyan boldog, mint amilyennek látBzlk. A
boldogság nem abban áll, bogy a hatalom alatt, igába
hajtva, nyögjenek az elnyomottak, hanem ha egyáltalában lehet szó földi boldogságról — hogy ne legyenek
elnyomottak.

Czell S P E C I A L

SÖR!

BEL- ÉS KÜLFÖLD.
Tömeges külföldi

vendégjárás Romániában.

Tl'uleecu román külügyminiszter hosszas távollét után
a mult hétfőn érkezett haza. Románia májua 10 én
Gazdát cserélt a sumuleu-1 régi Székház épülete,
nagy nemzeti ünnepet 01. Ezévben igen sok külföldi
amely a kiegyezés előtt a büntető főtörvényszéknek
vendeget várnak ezen alkalomra, amelyeknek fogadtaadott helyet, majd pedig aa 1867-iki kiegyezés után
tását Titu'e cu készíti elő. Kedden, május 7 én megvármegyei székháa volt egészen 1878 lg, mikor a
érkezett Paul Bnucour, volt francia miniszterelnök éa
m gyeszékhelyet — elég helytelenül — az akkori Várkülügyminiszter, O imski párisi cseh követ, Romániádotfalváról áttelepítették jelenlegi helyére. Az üresen
nak egyik legjobb barátja, Ideérkezett a tötök és gömaradt Székház épülete azután az erdélyi róm. katb.
— Évszázadokon keresztül éltek Erdélyben rög külügyminiszter és mindezeknek kíséretében rendstátna tulajdonába került és Bokáig fiúnevelő-intézetül
románok. akiket az akkori magyar uralom nem kívül BOk külföldi újságíró és előkelőség.
szolgált. A jelenlegi nj gimnázium elkészülte után, a
tudott beolvasztani. Ne higyjük bát mi sem,
főgimnáziumot és internátust ls behozták Somlyóról B
A román minisztertanács msjus 6 I ülésében
bogy egy kulturáltabb, kisebbségi sorsbakerült elhatározta, hogy juniui hónap folyamán az egyes viaz épületet a jelenleg Targul-Murssen levő róm. katb.
nemzetet erőszakkal át tudunk idomítani. A déki központodban minisztertanácsokat fognak tartani
tanítóképző-intézet foglalta el. Aa impérium átvétele
után nemsokára a tanitéképzőt is a főgimnázium itteni
tanügyi téren mutatkozó tu'zott szigorral osak az ilMŐ vidékek fontosabb ügveinek gyors el ntézénj épületének északi szárnyába telepitették át s az Igy
azt érjük el, bogy a kisebbségek fokozottabb erőBére. J i vo'na a Székelyföldre is lerándu'ni, ptnnszofeleslegessé vált épületet a Btátus eladta. Mülpari televel látnak a munkához és tudásban sokkal gaz-kat, sérelmeket hallgatni. A földmlvelésügyi minisztépet létesítettek az épületben, amely csakhamar megdagabban hagyják el az iskolát, mint ami Baink.rium klkü'döttei minden megve zzékbelyen m >fj fenszűnt s akkor került as épület néhai Fanu Stanescu
A kisebbségek nem ellenségeink nekünk és nem nek, bogy az agrárreform muikálatait befejeztessék.
tulajdonába. Stanescu halála után caődtömeg tárgya
az 6 hibájuk, ha a versenyben nem maradnak Nigy akció lesz az utak Javítására. A csendőri szollett a régi épület, melynek elárverezésére a mult naés nem is akarnak alul maradni. — Nekünk nemgálatot iskolázással fogják följavltsnl.
pokban került sor. AB uj tulajdonos, ha jobb ajánlat
szabad hatalmi eszközökkel meggátolnunk az itt
Érsekjelőlés, M íjus 7 én tartották m 2 az «rdályinem leaz, a Transsylvania Bank, amely ezzel az
élő kisebbségek boldogulását.
báoaági görög katolikusok érsekjelölő zsinatukat Blujon.
ügylettel nem calnált rossz üzletet.
Eddig tart a beszéd. Ml sem természetesebb, mint hogy A jilölés eredményeként N:colescu Sándor lugoji püsIáikor a nagymu'itu épületről Írunk, sok ember a beszédet a kongresszus tagjai szenvedélyes közbe- pök kapta a legtöbb szavazatot, azután HOSFU Gyula
lelkében Idézünk fel boldog gyermekkori emlékeket, kiáltásokkal zavarták.
c'uji pütpök és Frentiu Valér oradeai püspök. A jelöamelyek az épület minden zugához a eomlyói romanA beszéd egy tisztán látó elme, elfogulatlan éB lés három első helyezettjét a római szentszék elé tertikus diákélet során tapadtak. Eltekintve ezektől a becBÜletea megnyilatkozása. Tévedés csak abban van, jesztik s a pápa ezsn három közül fogja kinevezni a
gyermekkori emlékektől, az öreg épületnek minden hogy a magyar uralom BZ itt é'ó románokat be akarta görög katolikusok uj erdélyi érsekét.
zsöglete nagy történelmi emlékekről is beszél. Az ab- volna olvasztani, ami nem Blkerült. H-t
Diamandi
A velencei találkozó, amely a juniu^ban megszolutizmus idejében sok székely embernek mondtak tudta volna azt, hogy a Voslabeni-i, a Uodosa i, a tartandó és a dunai államod ügyének r^ndecéaét FZOÍitt a fejére szomorú liéleteket B a klegyezéB után 1B, Covasna i, a Bretcu i, a Brasov-i stb. más közaég- gáló római konferenciát e'őzte meg, május 6 án v'get
mint megyei székházban aok székely testvérünknek és városbeli román az egészen magyar környezet- ért. Velencében Olaszország, Magyarország és Ausztria
dűlt el itt a soraa. Most nahány odatelepült lakónak ben is románnak maradhatott, a száBZ szásznak, a külügyminiszterei találkoztak. A kiadott jelentés szebeuélnek az öreg falak régi történeteket. Egyik szár- tót még Budapest közvetlen közelében ia tótnak,
e három állam egyetértése teljes a Rómában könyának néhány Bzobájában egy székely muzeum cél- Bkkor beszédének ezt a részét ÍB máBkép mo jdta rint
vetendő
magatartást illetőleg. A külföldi spjtó szerint
jaira összegyűjtött tárgyak vannak elhelyezve, amely volna el. Dehát mindig voltak és lesznek, bár kevesen,
Velencében
azt la leszögezték, hogy a benemavatkozási
tárgyak viszont az ódon falaknak beszélhetnek nagy akik látnak és hisznek és vannak, akik látnak és míg
egyezmény cimén nem Uhet a kisebbségi kérdést teltörténelmi multunkról, sok szenvedésünkről és meg- aem hisznek. .
jesen belpolitikai ügynek tokinteni.
próbáltatásunkról.
Az orosz-francia szerződést hosszaB 'latolgatás
Szerettük volna, ha ezt as épületnt a muzeum
A hatalmas angol birodalom fényesen üanepelte után aláírták a felek. A francia Bajtó nagyréeze nincéljaira lehetett volna megszerezni. Nagyon eltalálta meg V. Oyörgy király uralkodásának 25 éves jubi- csen elragadtatva a szerződéstől s azt egyenesen kávolna a Szent Ferenc rendi zárdát Is, de ha ezek nem
Boldog ország, amelynek népei ennyire egyek rosnak tartja Franciaországra,
vehették meg, megszerezhette volna vagy talán még leumát.
a
koronáB
király szeretetében — mondják BZ emberek
most is megszerezhetné
azt az erdélyi róm. katb.
Angbelescu miniszter kijelentette, bogy a széegyházmegye egy székelyföldi
ipari szakiskola és irják az újságok. DJ mégsem egészen Így van.
céljaira, melynek alapításához Itt adva vannak a lét- Nincsen rózsa tövis nélkül. Minden örömbe üröm ÍB kelyekről soha sem mondta, bogy román eredetűek.
feltételek fában, márványban, agyagban és gyapjúban... vegyül. Az irek nem ünnepeltek B Dublinben egyet- AngheleBcu román közoktatásügyi miniszter május 3 án
Oiyan a helyzet alakulása, bogy a gazdasági Iskolák len zászlót sem tűztek ki, sőt ml több, még London Ciujon volt a tanitók kongressiusán. Ebből az alkamellett, ipari iBkolák létesítésére Is gondolni kell, mert délkeleti részeiben sem ünnepeltek. Ha igaznak logad- lomból a Keleti Ljság munkatársa kérdést Intézett a
fiaink elhelyezkedésére már csak gazdasági és ipari el az angol lapok birelt, melyek szerint Skótország miniszterhez, igaz-e, bogy a székelyeket román eredeés Wales IB önállÓBágra törekszik és ha feltételezzük, tüeknek tartja. A miniszter kijelentette, hegy ő ilyent
téren mutatkoznak lehetőségek.
hogy a királyi menetben részt vett éB milliókat érő soha nem állitott és nem IB szeretné magát nevetsé*
*
gyémánt ékBzereket viselő indiai maharadzsák sem gessé tenni a világ előtt azzal, bogy Ilyen lehetetlen
•
KétBégbe vontuk, hogy ebben a nsclonállsta szel- voltak as Indusok 100 Bzázalékos hüaégérzet meg- kijelentéseket tulajdonítanak neki. u csak azt mondta,
lemtől túlfűtött világban akadhatnak még elfogulatlan személyesítői, — akkor valóban elmondhatjuk, "hogy hogy a székelység között vannak román er. d tüek ls.

Súlyos büntetést kért az ügyész Dumitrescu
13 kilométerre Calkaomlyó.
A Szent Péterről nevezett. többszőr átépített plébániatemplomnak két románkori kőajtóbéllete van, máBodlagoa elhelyezésben. a barokklzált gótikus torony két oldalán épült
helyiségek két ajtókeretét képeive. Az ősi templomból került
kl valószínűleg a kfizell pálfalvi templom románkori szenteltvíztartója la.
Az Itteni Szent Fereno-rendl zárdában Is van két későbbl románkori kőtalapzat.
12 km.-re Calksaentklrály.
Templomának nyngatl bejárója románkori kőbélletü. A
templom nagyon dtszeanek mondott déli, románkori kőajtókerete, más faragott kőemlékekkel együtt a mult század végén
épült kereszthaióbt építési anyagul használtattak fel He-yükat a ma la éli kőműves tadja. Kemény van arra, hogy újból
napvilágra lógjuk hozhatni.
A templomnak románkori a kő keresztelőket ja la.
Az ut Innen kétfelé válik. Cs'kszentgyörgyre, Menaaágra,
Calkazentmártonra, Taanádra, Kozmásra.
13 kilométerre Menaség.
Ez a legkeletibb Arpádház-korabell templom. Jelenlrgl
felépítése gótikus, későbbi barokkiészietekkel. Sekrestyéjének
oromlalában, tehát másodlagos helyen egy korai román, kereazttöréaea ablakrózsa van befalazva, mely a maga nemében
la rendkívül ritka példány.

Cllktntnád.
Az 1838-ban njjáépltett templomban az egykori románkori templom keresz telőmedenoéje maradt osak napjainkra.
Innen az nt ismét kétfelé válik. Keletre Nagykáazonba
(13 km.) és délre Háromszék falé.

Nagyházion.

£ szép gótikus templom helyén la románkori templom
állott, melyből egy feltűnően szép keresz telőkut maradt ránk.
Nagykáazonban lakhatatlan hegyeken át kb. 10 km.-re
érünk be a háromszéki fenslkra.
KiadlaaenUelek.
A gótikus vártemplom két támpllléréba egy-egy románkori kődombormü van befalazva a négy evangéllata jelvénye
kOzdl kettő.
Innen éazakkeletre a síkság lagészaklbb pontján az előbbitől nem egéazen
12 km-re vas E esteinek.
As egykori román atlluan templom alapzatára gótlkns
plébániatemplom épült, amely a mai napig fennáll Az lameit
távolságra fakaxlk:
Késdlmartonoi.

Templomnak a románkori eredete kétségtelen.

I2 km-re Oelenoae.
Általam újonnan restaurált templom románkori alapon
épült amint jelenlegi pollglen epslsasnek alapján belől levő
léi körös záródású régi epBia fundamentam. Ma és két általam
kibontott keikeay, románkori ablaka bizonyltja a templomhajó
déli olda'án. Egyik románkori szenteltvíztartója még megvan.
Innen délre:
12 km-re van Kováama.
Ennek temploma ujabb, a régi kétségen kívül románkori alapokra építve. Délre Kovásznától
12 km-re van Zágon.
(Pakon át.) Ennek temploma aj, de középkori templomvárromok alapjai még láthatók. Zégonn&l egy templomsor
nyugatra fordu1, egyfelől Barátoson, másfelől Feldobolyon és
Nagyborosnyón át Rétyre.
Béty.
Templomának félkOrOs boltozott apszisa, az ablakok kiszélesítésén kívül változatlanul megmaradt kereszténységünk
első Idejéből.
A Rétytől délre, keletre és délnyugatra eBŐ területet
nem dolgozhattam Í->1, anyaglak hiányában.
Rétytől északnyugatra Ereaztovénven éa Angyaloson át
12 km-ra Oldofalva.
Románkori alapokra épült gótikus vártemplomnak déli
ielén 1932 nyarán két románkori ablakot bontotta-n kl.
Illyefalva.
E gótikus vártomplom hajój&n-k déli felén két románkori ab'ak vehető ki eső után Klbontandók vo'nának.
Innen délre 12 km-rs fekvó Bargenben Szászhermány
és Szentpéter volna egy Arpádház-korabell templom alap keresendő.
Innen délre van a braasól Czenk-hegyl vártemplom.
A oaenkhegyl Brasovi vár temploma.
1933-ban még Sebestyén Józaef a baroaaágl Szisz Mazenm Egyesület által rendezett felolvasó estéjén tartott előadáséban annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy ai
Arpádház-korabell északról délnyugat felé húzódott királyi
templomláno fordulópontja Zágon, ame'y Itt hajlott nyugat
felé. Mlg a braasól Ozcnk hegyen dr. Antoni Erhard, a Bircaságl Szász Unzenm Egyesület akkori asszisztense fel nem
fedezte egy Arpádház-korabell templom alapjait az Ő<1 Bra•ov'.a klráiyvár délkeleti azSgletében, amely Bzlntén 12 km.
távolságra épült a királyi vár templomvonalaban éa ezzel bebizonyítást nyert, hogy e vonalnak nyugatra fordulópontja
nem Zágon, hanem Brasaó volt.

tábornokra. Dumitrescu tábornok a csendőrség legfőbb parancsnoké, több mllllé elBlkkaBztása miatt áll
a hadbíróság e'őtt. A több bétlg tartó tárgyalás most
befejeződött. Az ügyésB példás büntetéBt kért rá, mrr;
megállapítható, bogy Dumitrescu vsgyona o'yan mértékben nőtt, mlntahogy a csendőrségtől eltűntek a milliók.

Fair play.
Volt egyszer — szerencsére nem mindig mese
az, amaly Így kezdődik — egy nagy sporlfsrfiu. A
wimbledoni világbajnokság dőntőmérkőzésén 2 és fcl
órán át űzte már a fihér labdát n hri ón keresztül és
erejének utolsó megfeszítésével tartotta magát. C upsn
ennek az utolsé labdának a sikere kellett B győzelemhez és — világbajnokságról volt BZÓI
A nézőközönség a küzdelem hevétől tulfiitött izgalommal figyelte a kimenetelt. Végül a nagy sportember megnyerte a mecslabdát.
Az ellenfél a hálóhoz fu», hogy az uj világbajnokot becsületeB szívvel és sportbarátsággal üdvözölje.
A publikum p=dlg, miután az elviselhetetlen feszültség
immár megBzünt, tomboló lelkeBedéBsel ünnepelte az
események hőiét. Ekkor a nagy sportember, az uj
világbajnok a kimerültségtől tán'orogva a vezető bíróhoz lép és jelenti, bogy ez aa utolsó labda, a mecslabda érvénytelen volt, mert dacára annak, hogy Bem
a nézőközönség, sem a vonal biró nem vette észre,
ő a mecslabdánál nadrágja szélével a hálót érintette.
Fair p'ay 1
A becsületesség ezen túlhangsúlyozásának pathologlai alapja sincsen. Még nem la ostobaBág, hanem a
sportember szinte magától értetődő gondolkodási módJát jelképezi, melynek Igazi alapja: .Mens Bana in
corpore sano".
Uryanez nyilvánul meg a müvészléleknél is, kl
életének nagy mestermüvét, ba es művészi igényelt
nem elégíti ki, Inkább megsemmisíteni képes, minthogy fusermunkát hagyjon ez utókorra. Még mai is
bajnokságok cserélődnek fel azáltal, hogy a sportem
ber méltóságán alulinak tartja, hogy a még oly nyilvánvaló blril tévedést megfelebbeaze vagy kifogásolja.

19 iaiu.
Birony a világháborúban Is angol éa német rcpBIóV
kSaölt, abol a kUadelem életre-halálra ment, még ott
la érvényesült a Fair play elve.
Mint aktív aportembernek adott kötelességflnk ae,
boţy ea a aaellem minél aaéleaebb rétegben terjedjen.
Követelnünk kell a fair play elvét még a közönségtől
ls A fair play elvének terjeaatéaével egy magaaabb
etikai feladatot töltünk be. Köteleaaége ebben bennünket mindenkinek támogatni, kiknek ehhez hataltruk és
lebetőségUk van. Lfelsőbben a szülők, tanítók, katonaság és hatóságok, de nem legutoljára azok, kiket
aa lBtenl gondviselés fölösleges pénaael áldott meg
Annak a bizonyos tanárnak, kinek htvatáaa lenne,
hogy aa Ifjúság teatl ÓB lelki erényeit a morál asellemébsn vezesse anélkül, hogy erre adottsága lenne, aa
Ilyen embernek egysaer már el kell tüonle a katedráról.
Aa Uyen embernél a tennlsz nem más, mint a
táncparkettnek a szabadba kihelyezett flirtöléBl formajj. A »1 ugrók az ő szemében utálalos fickók, kik
azért vetik le magukat az ngrósáncról, bogy es által
a nők figyelmét magukra vonják.
Aa Ilyeneknek általában caupán aat kivánjuV,
hogy olyan események érjék őket, hogy kényszerűségből ugorjanak le egyszer egy ngrósáncról. Talán megváltozna a véleményttk, miután ók 1b érezték BBt a
csodálatos felemelő érzést, bogy saját emberi erejük
milyen teljesítő képességet érhet el.
Már BB iskolának kell aa utánpótlást klképezae.
A tanároknak nincs joguk ahhoa, hogy a minisztériumnak intencióit a sportügyekben saabotálják, azért mert
esetleg gyomorbajban vagy emésztést zavarokban szenvednek, vagy Baját ideológiájukat saeretnék ezen a
téren megvalósítani. Természetesen nem általánosítjuk
mindenkire ezt a vélt mínyünket, bi^zen tanáraink nagy
része mar nem csak aa Iskolában, banem diákjainak
magánéletében la elvárja éa megköveteli a sportszerű
magatartást éa a feifiaa viselkedést.
A sportsaellemben képzett Ifjúság a nemzet reménye, mig aa elferdített gondolkodása alakoskodó diák
súg jövőjében nincs áldás.
Aa Igaal Bporiazellemet a nevelő a mlrdannapl
életben Be tagadja mr?, arra gondolván, hogy a gyermekből igazi becsületes férfi leBa, kire az életben mind g támaszkodni lehet, kl a kiBpo'.gári élet apró gyűlöletes éa nevetséges kinövéseit, melyben a kisvárosod
polgára annyit szenved ő el fogja tüntetni tudni. Ő
majd átviszi a fair play elvét a polgári életbe ls.
Sportlfjuaak lenni annyi, mint hűnek lenni, Igaz
nak lenni éa küzdeni tudni. A hűség legyen életprogramjának legszilárdabb alapja. Ha egy dolgot megkezdett,
végre la kell aat hajtsa teljességében. Lsgyen bű
munkájához, bű a szöveségeséhez, hű a vezetőjéhez.
Hi gyakran meg Bem érti, hogy a vezető mért cselekszik máaképpen, mint a hogy aat saerette volna — még
akkor la habozás nélkül, hűséggel kövesse ót.
Ha egy Bportsaellemben nevelt ifjú Igent mond,
akkor az ugy is van. Igás éa becsületes lesz ő a mindennapi élet minden dolgában ls. Egy lgasl rporiifju
az tBkolában, sz Iskolai Bzellemben ls becsületes ma
rad... fair play. Küzdeni fog mindenért a ml aa'p éa
a mi nemes, dacára gúnynak és intrikának. Egy ifjú,
kl nem tud küadenl, de nem la akar, sohasem lesz
valódi féifi, mint amit már a közel holnap tőle meg
fog kivánnl.
AB Idősebb urak részéről ae legyen értük aemml
aggodalom. Ez a jövendő generáció sohase fogja aa
idősebbeket mellőzni még akkor aem, ha ők maguV
nemtörődömségükkel Baját magukat zárnák la kl az
egészséges szellem életprogrammjából. Csak tartsák
ők meg a veaetéat, mely ba jó, az ifjuaág követni
fogja őket szívvel és akarattal.
Az Idősebb emberek sportja Bzűkségaaerüleg már
nem a nevelő éa kűzdőjellegü eport, hanem az egÓBBBég sportja. A világháborúban, amikor az ifjak eorai
evérUlni kezdtek elsőrangú kiegészítésül szolgáltak a
3 5 - 4 5 évea népfölkelők, kikkel együtt küzdött a fronton aa ilju katona éa bizony nagyon aokaaor nagyobb
teljesítményt produkáltak, mint a fiatalok.
Érdekes dokumentum aa öregek megbízhatóságára
a világtörténelemből vett az a példa, mely saerlnt
Julius Cásár az ő X léglóját, a testőrségét. melyet
mindig a legkritikusabb és veszélyesebb plllaBatokban
használt föl — c;upa 40 éven felüli veteránokból állította ÖBBae.
A régi görögök aa olymplal játékok alkalmával
a 40 éven felüli korosztály versenyeit Is bevezették.
Ennek a korosztálynak bajnoka éppin olyan Olymplkonlike volt a hosaá tartozó m4ltósággal, mint a többi
koroaatály bélié. Egy idősebb sportember, mikor nem
sportember kortársai a korral járó gyengeségről és
betegségről panaszkodnak, akkor ő még mindig sailárd,
teljealtőképes éa életvidám marad
Ezért kérjük mi az Idősebbek jóakaratú támogatását és munkálkodását a sportcélok eléréséhea, ugy
télen, mint nyáron, földön és vizén, de a levegőben
ls a legifjabb éa legnemesebb fportáinak — a vitorlázó repüléB sportjának a fellendítésében la.
Aaonban mindig és mindenütt.. fair play, — becsületes-játék.
Mercurea-Ciuc, 1935 évi május hó 7-én.
T e r i AuperC, volt repűlStiizt,

Kérjünk
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nevében hálás köszönetet mondok alant irt hölgyeknek és uraknak, kik jé Bzlvvel siettek szegenyeink
segítségére. A jó latén fizesse meg nemeslelküségüket.
A magukkal teljesen tehetetlen aggok napi ellátását aa alább felsorolt úriasszonyok voltak aaiveaek
vállalni: 1-én: Dr. Zakariaa Manóné és Jenóné, 2-án:
a mai nappal
Buazek Gyuláne, 3-án: Kalfas Józsefné, 4-en: Dr.
Györgypál Domokosné, 5 e n : Özv. KereBBtes Antalné,
6 an: Vogul Jikabné, 7-en: Badó Akosné, 8-án: Barbát Oriavlánne, 9-en: Albert VilmoBné, 10-en: Bacs
Károlyné, 11-én: Michna Rezsóoé, 12-en: Dr. Pál GáAz udvarunkon levő
borné, 13-án: Özv. Vakar Lajosné, 14-en: Dr. Nagy
Benlné, 15-en: Dr. Tódor Janoané, 16-án: Berkecsy
Arpádné, 17-en: Nurldsán Mártonná, 18 an: Domokos
a legjobb minőségben és a legSándorné, 19-én: Czáka Istvánná, 20-án: özv. Papp
Djtnokosné, 21-en: Dr. Hirsch Hugóne, 22-én: Dr. Gál
olcsóbb árban újból adhatunk.
Joaaefné, 23-an : Biró Ferenc, 24 en : Hajdú Aronné,
25 én: Dóczy Janoané, 26-an: Dócay Andrasné,27-en:
özv. Dr. Fejér Antalné ea Ajvász Arpadné, 28-an : Dr.
Pitner Arpadné, 29-én: Lacber Gyulaué, 30-an Kováta
b á r m i k o r v é k á n k i n t is
Jenóné, 3l-én: Jakab Ödönné.
Az alább felsorolt úriasszonyok éa urak ugyancsak erre a célra, bogy háabért, fát és más szükségleti cikkeket, ruhát tudjnnk beszerezni, havi pénzsegélyt
mivel ezen c é l r a
ajánlottak fel: Dr. Pilip Sandorne 20, Lóffier Marcelné
20, Dr. Zakariás Baiiui 20, Biró JozBefné 10, Corso
k ú l ö n k ö v e t s z e r e l t ü n k fel.
Fodraazüzlet, Bariba Géza 40, Karda Gyuláne 20, Gál
Mercurea Ctuo, 1935 május 11.
fusaerüaiat 5, Cseh Istvánné 20, Papp Karoly 10. Holló
Gaborné 20, Gál Ferencné 20, Dr. Daradics Félixné
TÍBBtelettel:
20, Cerbuné 20, Dr. Balogh 10, Grieger 10, Balogh
Gaza 20, Lux Jozsefné 20, Hajnód J.-né 10, Szabó
Djzsóné 10, Dávid A 10. Kaiam.tr 10, Csibine 10,
I. Viad 20, Hodossyné 20, Dr. Buzas Marionné 20,
Dr. Kolumbán 20, Dr. Novak Albertne éB Szeberényi
9 M M N S í W 8 O O 0 N 8 0
Janosna 30, Szántó Albertne 20, Sz. Cseh Istvánné 10,
Gondos Gyarfasné 10, N. N. 10, N. N. 10, N. N. 5,
Hirdetmény.
Dr. Balássyné 20, Imeta Akosne 10, ozv. Fcjer SánUtaaitással a hivatalos lap folyó ív áprilia hó elsején dorné 30, Appooyl Karolyne 15, Sjiwartbne 10, Migita
7T-ik számában megjelent s a pénzügyi kihágásokból eredi Walterne 20 Dr. Djcianne 100, Dr. Kosatier 20, Takata
tartozások liquidalására vonatkozó törvényre és a Pénzügy- LijoB 10, Ziidner A. 20. Takács Karoly 10, N. N. 30,
minisztérium 4804. számú ápriÜB hó 4-ikén kelt rendeletére, Sariady 10, dr. Aurel Tetű 100 lej.
a következőket hozzuk az adózó polgárok tudomására:
Máa adományok: Papp János gimn. igazgató öt
A hivatkozott törvény értelmében mindazok az adózó kosár fa, liussek Gyula 5 Kosár fa, Dr. Hirscn Hugóné
polgárok, akik a pénzügyi törvények ellen kihágást követtek 5 kosár fa, Ajvaaa Jenő többaaörl etel ea faadomanya.
el, s azért pénzügyi büntetést róttak ki rájuk, amennyiben Gál Imre egy fuvarozás.
Akikhez a gyűjtő még nem futott el éa erre a
a törvény kihirdetésétől számított 3 hónapon belül (április
1-től—junius végéig) kiűzetik az eltitkolt adót, vagy illeté- célra adakoani szándékoznak, kérem szíveskedjenek aa
ket, felmentetnek a büntetés megtizetése alól és e helyett a Ajvása"-fele gyógysBertárban felfektetett ívre Bzives
megállapított adó vagy illeték 10 °/o-át kell megfizetniük. adományukat bejegyeani. Ugyancsuk kegyeskedjenek a
Azok, akik az adót, vagy illetéket hat hónapon belül havi péna hoazájaruláBt is aa .Ajváez' gyógyszertárba
kiűzetik a büntetés helyett az adó illetve illeték 20°/.-át eljuttatni. Szegenyeink jelenleg BB I. C. Duca-ucca 69 sa.
(Groaaberg Franclaka-fele) házban vannak elhelyezve.
kötelesek megfizetni.

MALMUNKAT

ÚJBÓL OZEHBG HOZTUK.

üzletünkben mindenféle LISZTET

TENGERIT

AZONNAL ŐRÖLHETÜNK,

Gál Ferenc és Társa.

Azoknak, akik az adót vagy illetéket í) hónap alatt
megfizetik, azonkívül a megállapított adó vagy illeték 30°/o-át
kell megfizetniök.;
Azok, akik az adót, vagy illetéket a fent nevezett
törvény kihirdetésétől számított 1 éven belül megfizetik a
büntetés helyett a megállapított adó vagy illeték 50°/o-át
kötelesek megfizetni.
A fent nevezett törvény 2 szakasza szerint azok, akik
pénzügyi kihágás miatt csak büntetés fizetésére voltak kötelezve, anélkül, hogy ezen büntetés összegében bennfoglaltassék az államnak adó vagy illeték cimén járó valamely jövedelme a kővetkező kezdvezményben részesülnek.
Azok, akik a fent nevezett törvény kihirdetésétől számított 3 hónapon belül a büntetés lö'/o-át megfizetik, a
hátralevő 65°/, megfizetése alól fel lesznek mentve.
Azok, akik a nevezett törvény kihirdetésétől számított
6 hónapon belül a büntetés 25%-át megfizetik, a büntetés
75°/o-ának megfizetése alól tel lesznek mentve.
Azok, akik a nevezett törvény kihirdetésétől számított
9 hónapon belül a megállapított büntetés 40%-át megfizetik,
60°/ 0 megfizetése alól fel lesznek mentve.
Azok, akik a fentnovezett törvény kihirdetésétől számított 1 éven belül a büntetés 60"/,-át megfizetik, a hátralevő 4 0 % megfizetése alól felmentetnek.
Az összes lenntnevezett határidők a törvény kihirdetésének napjától, vagyis 1935 áprilia hó 1-től számíttatnak.
A tentnevezett törvény 3-ik szakaszának rendelkezései
szerint az 1. és 2-ik szakaszban biztositott kedvezmény
vonatkozik azokra is, akik ellen a törvény kihirdetésének
napjáig, kihágási jegyzőkönyv nem vétetett fel, azonban
valamely pénzügyi törvény által előirt kötelezettségüknek
nem tettei eleget a megelőző időben.
A ientnevezett törvény 5. szakasza szerint az összes
megelőző szakaszok szerint fizetések csak készpénzben esz
közölhetők.
A törvény 7-ik szakasza szerint a fenti kedvezmények
ben nem részesülnek azok az adósok, akik valamely adó,
illeték, vagy büntetés fizetésére a vám, szesz és fogyasztási
adókra vonatkozó törvények, valamint a zaharin behozatalának megtiltására vonatkozó törvény értelmében voltak köte'
lezve. Ez alul kivételt képeznek a falusi pálinkafőző üstökre
vonatkozó kihágások, melyekre az 1., 2. és 3. szakaszban
feltüntetett kedvezmények vonatkoznak.
Es végül a fenntnevezett törvény 8 szakasza egy fontos könnyítést alkalmaz az adózókra és pedig ezek az adózók, akik az 1935 április hó 1 előtti költségvetési évekből
származó tartozásokat a törvény kihirdetésétől számitott 3
hónapon belül kifizetik az ezen tartozások után járó késedelmi kamatok és' felemelések alól mentesítve lesznek.
Administrator Financiar: Dr. G Y Ö R G Y .
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— K á r volt, v a g y n e m v o l t k a r ? Érdekes dolog, hogy mekkora nagy veszedelem került ki, lapunknak
azon megjegyaéaéból, amely Lepadatu éa Cancicov
mlniazterek cslkl látogatása alkalmából hangzott el. Azt
mondtuk, kár volt, hogy valaki nem volt jelen a magyarság részéről azon a panaaa napon, amelyet a miniszterek a prefekturán tartottak, mert alkalma lett
volna igen haBznosan hozzászólni azon helyi tulbuagósághoz, amelyet az iskola téren folytatnak éa amelyre
maga L»p ídatu miniszter ia leintő hangot haaznált. A
.Csíki Néplap* érthetetlenül egyre jobban és hivatalosabban serelmezi eat a megjegyzést. Nem akar beletörődni abba, hogy akik jelen voltak, azok igen jól
erezték, hogy valakinek el kellett volna mondani a
miniszteri megjegyzéaekhea a keserűségeket. A „Csiki
Néplap" aat írja, elkerülte a figyelműnket, hogy memorandumokat előleges Információk végett Lipadatunak átadtak, aki aaokkal eleddig nem tartotta Bzükségesnek foglalkozni. Nagy tévedéa. Ha a vitázó jelen
lett volna azon panasa napon, láthatta volna, hogy
Lapadatu miniszter nagyon jól volt tájékozódva a cslkl
iskolaügyek felől. A jóindulata sem hiányzott, mert
megértve azokat a nagy megterheltetéseket, amelyeket
Iskolaépítésekkel a községekre rónak, őmaga mondta
el, bogy Cslkmegyében uj Iskolákra szükség nincsen,
a jelenlegiek számával kielégíthetők a közoktatásügyi
Igények éa nem Bzabad a községeket, a lakósságot, az
államot fólÖBlegeaen megterhelni. Nem mondtuk egy
percig Bem, hogy Pál Gábor képviselő hibás volt, amikor a magyarságot érdeklő nagyfontosságú ügyekben
Clujon tartoikodva, nem tudott résztvenni ezeken a
csíki mlnlsateri tanácskozásokon. Ml caak BBt láttuk,
hogy Lapadatu és Cancicov körútján minden megyében
megjelent a Magyar Párt hivatalos képviselete 1b. Ea
miután nálunk éppen olyankor hlányaott ez a képviselet, amikor véletlenül egyminlsater keadte leckéztetni
igen tárgyilagosan a tulambiciozua helyi elkapásokat,
hát klsaakadt belőlünk aa a megjegyzés, amely károsnak éreate, hogy nem akadt, aki a kedvező helyzetet
kihasználhatta volna. Aatán mindent Pál Gábortól Bem
lehet várni. Mi ia körűl-belűI ismerjük ennek az embernek aa értékelt, nagy elfoglaltságát Istennek kellene legyrn, hogy mindenhová elérkezzen. Régebb tudjuk ezt, mint a „Cslkl Níplap". Debát vannak Itt még
értékes magyarok, akiknek hasonló esetekben kötelességeik vannak. Azután mi csak osatoaódjunk tovább a
semmin. Vitázzunk, csak azon, hogy kár, vagy nem
kár mindenütt Bsájat nyitanl, ahol arra alkalom klnálkoalk. Azonközben pedig jelenthetjük tovább, hogy
Ghlmeafaget saeptember l-re el kell készítse 1 millió
250 eser lejes iskoláját, Coamenl köaség 600 eaer lejea,
Btncu község 700 ezer lejes, Plaeal-de-joa közBég szinbirtokosnál, tén 1 millió lejes iskolákat kell átadjon Bseptember
1-én a forgalomnak.

Eladé egy drb 10 hónapos yorksirei kan
tenyésalgasolványos, Bilié
Ciikmindssent.

Dr Hiraob Hugóné.

4-lk oláal.

Czell (Sztgyőrgy) Sörgyár R.-T.
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SPECIAL SÖRÉT!
— Pénaügyigazgatósági hírek. Az adómentes uj hátakra ezévben egy rendkívüli adónemet vetnek ki. Ét pedig 60 eier lej jövedelemig 6'/,-ot, 75
ezer lejig 8°/,-ot, 125 eier lejig 10°/o ot éa 125 ezer
lejen felül a jövedelem 12%-át. Mindazok, akiknek a
házukra bekebelezett tartozásuk van, azok a lefizetett
kamatok igazoláaával megfelelő leszállítást kérhetnek
a fenti adónemből. Akik ezen leszállításra Igényt tartanak, májua 15 ig jelentsék be a pénzügylgazgatóságnál az adósságuk után befi aetett kamatok hiteles Igazolását.

A villanytelepek, ril/anyeróre berendezett

CSIKI

19

LAPOK

— Meghívó. A Cslkvármegyel Méhész Egyesület Igazgató-válF.Bztmányának tagjait a folyó hó 12-én
d. u. 2 órakor az egyesület gyakorlati telkén tartandó
gyűlést rí tiszteletei meghívja az Enátség. M rcur;aCiuc, 1935. május 6 ín. Tárgysorozr-t: 1. E'nöki előterjesztések. 2. Titkári Jelentések. 3 Indítványok
— Találtatott egy lulcs, jogos tulajdonosa át
veheti lapunk nyomdájában.
— I t a l m e r ő k figyelmébe. A p4nzü«yigazgstóság közli, bogy mindazok az Italmérők, akik Italmérési
engedélyezésük dosarjához még nem n\ ujtotlák be ez
állampolgársági bizonyítványt és katonai igazolványukat, folyó éB juniu) 1 lg minden körülmények között
ezen okmányokat adják be. Akik elmulasztják, azoknak italméréBl engedélyét megaemmiBitlk.
— A oaikmegyei Mezőgazdasági K a m a r a
felhívása. MáJuB hó folyamán egéBZ junius hó közepéig a cserebogár igen nagy számban fog megjelenni,
mert ebben az évben esedékes fejlődési és átalakulási
folyamatának befejezése. Mindnyájan ludjuk, hogy milyen óriási károkat okoz nemcsak bogár formájában a
gyümölcsfákon, de külőnÖBen csimasz formájában a
burgonya, répa és más terményekben. Éppen ezért
elsőrendű közérdek, hogy mindenki összefogjon, hogy
a mezőgazdák ezen közös, de annál veszélyesebb ellensége hathatós módon lipuiztl ható legyen. Egyike s
leggyakorlatibb és amellett egvszerü irtási eljárásoknak ae, ha reggelenklnt 5 és 7 óra között, tehát akkor, amikor a cserebogarak az éjjeli hid"gtól még megvannak dermedve, lerázzuk őket egy kiterített ponyvára, öBBzezuzruk, vagy leforrázzuk ő'iet és igy oda
adjuk a baromfiaknak. Felkérjük összes m^ógazdáinkat, a helyi agrár bizottság tagjait, a Primár urakat,
nemkülönben a Főtisztelendő p pságot, a tanitó urakat, úgyszintén a cendőrőrsök t vezetőit, hogy mindannyian karöltve munkálkodjanak ezen közös kártevő
nek a kiirtásán. A mezőgazdasági kamara minden 1000
darab cBerebogárért, amit a községházára beszolgáltatnak, 5 lej prémiumot tog kiutalni.

Üzlethelyiség, szoba, konyha, k a m r a
özv. Búzás Józi>efnénál.
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az április hó 1-én életbelépett
uj törvény elóirása szerint
elk észültek és k aphatók
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Vákár könyvkereskedésében
Csíkszeredában.

Megbízásból m tr most kell íeköinöm őszira egy pontosan fiiető, nagyon jó lakó részére egy 3 ("setleg 4) szobás, lehetőleg elő és fürdőszobás
fdltétíenül egészséges és kifogáBtalan állapotban
levő m o d e r n lakást, lehetőleg különálló telken.
A bérlő hajlandó több éves szerződést is kötni.
SzWea fjánlatok a Vákár-üzletbe kéretnek.
í—

•
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oiigy választékban, j u t á n y o s á r o n ez'Tezht'ó bo

Vákár könyvkereskedésében, M. Ciuc.

-•—^rádióval ellátott
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129. számú „Nash" (La Fayette)
autómmal
BziveBen állok szolid árak mellett a t.
közöúBég rendelkezésére.
T e l e f o n 10.

BEDÖ, Mercurea-Ciuc.
Str. I. O Duoa 68 (volt Qimnáalum-uooa).
I-D

..GLORIA"((

szakképzett vezetés mellett vállal Ingek és gillérokon
kívül a mai kor Igényelnek megfelelően, vegyi aton

n ö i - és férfirataák,
tavaszi kabátok, —
gumikabátok, paplanok
M** t i s z t í t á s á t *Wm
va'amlnt elbontás nélküli festését, azonnal és'jntényos
árban — teljes megelégedés-e.
A t. közönség bizalmát és pártfogását tisztaletol kéri:

SZABÓ LÁSZLÓ
8

vegytlsatltó éa kelm°festö. Uerourea-Ciuo,
Bnlev. Ferdinánd fi2.

Háló, abédlö és iroda berendezések
a legegyszerűbbtől a
legfinomabb kivitelig

• i l y e n

U » í U i t t M
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bessareshetók:

Nagy G. Jószef asztalosnál, Zsögöd.

A közönség figyelmébeIII
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Keresztes Kálmán uriszabósága
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VENCZKL T A N Á R N É N Á L ¥

Ogyanott kézaillnek mindennemű női kalapok eiaöreadfll
anyag hoasáadáaával. Kahpak
átalakítása a legrövidebb idő alatt.
Csíkszereda, I. C. Bratianu (Glmaáainm)-nooa US. sz., a Sörház köaelé ben.
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Pil/n oloHn logsldre alkalmas. — Ugyanitt k a p
DIKD BldUU, tarok, mehek, r a j o k k a p h a t o k
NAGY IMRE, Ztögöd.
s-l
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6ÜZM0SÓ ÉS VEGY
TISZTÍTÓ INTÉZET

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 1935 május 1 én megnyílt

tiz naponként nj formák olosó
árban, Ba.eertelcl3a.tla.et6Ír
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közöl
A nagyérdemű közönség
szives tudomására
kftOAm hogy
knnii ú
11 jí on nt n a n beszerzett és
hozom,

Megfelelő blitoslték mellett részlstflietésrs is.

Bérmaajándéknak
IMAKÖNYVEK

^
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ü e e l a s t t t o Sf®.

B. V. Jövő számban hozzak.
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— Törvényszéki hirek. Facu N co'se, M'tnlla
Ioan, Caifu Nicolae, halanestl, ókirályságbell lakópok
feltörték Mandil Mór c békáéi kereskedő üzlet t ós 21
ezer lej értékű árut elloptak. A törvényszék előtt kid
rült, hogy a vádlottak mind büntetett e'öéletüek. Fecu
1 évi börtönt, a másik kát vád'ott 3—3 hónapot kapott.
Több adóbont nem booaátanak ki. M'Után az
— Szász Tamás sandomlnici 28 éves gazda a
állami követeléseket egyelőre csak kompenzációs uton Ixgszörnyűbb bűnnel állott a törvényszék élőt;: meglikvidálják, igy a törlesztési pénztár 1935. április 1 tői verte az édesanyját. Bár a bün, amit elkövetett, megBemmiféle adóbont nsm borsát kl. Azokra a követe- bocsáthatatlan, mégis a tárgyalás során olyan részlelésekre, amelyek kompenzálással — beszámítással — tek kurli'tek nyilvánosságra, amelyek mipy rázzák art
nem llkvldálhstók, azokra állami kölcsönkötvényeket a lelklál apo'ot, amelyek szrgény Szász Tamást odáig
bocsátanak kl a második serlából. Az 1934. április hó izgatták, hogy édesanyját megüsse. Siásí Tamís megl-ig fennálló kövatelésekre vonatkozó kompenzálás ugy törve vallotta a törvényszék e'őtt, hogy édesanyja állantörténik, mint a múltban. A kompenzálás iránti kéra- dóan kellemetlenséget Bíilott a családjában. BÁr gyersek, a követelésnek az adóhivatal által való Igazolá- meke a bíróság előtt is a legteljesebb megbánásban
sával az illetékes minisztériumnak terjesztendők elő. kérte a boc^ánstot anyjától, nz hallani sr-m akart arról.
— J a n i n * 6-ig Ingyenesen lehet a telefont Az aoyai szivtől szokatlan ridi*gség;el utasította el
b e v e i e t n i Május 6—jnnius 6 közölt a telefon társaság fiinak minden közeledését. A tárgyalás során minden
propaganda hónapot tart. Micdazok, akik ezen időben Bzavával a fiának súlyos bebörtöcözását kérte. V.'gül
telefont akarnak bevezetni, azoknak a 600 lejes fel- is a törvényszék a sajná'atramóltó SÍ ász Tamást, aki
szerelési dijit a társaság nem számítja fel, mindössze a tárgyalás meghurcolásábsn szemmel láthatólag összeaz előfizetési dijat kell három hónapra előre fizetni. tört, édesanyja m»gtoc<átani nem akaró kitsrtó kéré— Halálozások. Május 9 én Tusnádon meghalt sére 2 hónapi elzárásra Ítélte.
— MtrsB Ioan ghimes făget' erdőőrt a télen Virág
cslklaplocai özv. Lázár Miklósné, szül. Aranyidkai
Schwailzer Bjrlska. Halálát özv. Schwaitzir Aladárné György, N*gy György és Nsgv János agyonütötték. A
gyilkosság tárgyalását máin* 28 án tartják meg.
édesanyja, Berta és Hsnna leányai gyászolják.
— Todorís András 68 éves Iacobin' gazdát 10
— Kóka Tercalke, 21 éves korában, folyó hó 5-én
elhunyt Csíkszeredában. Özv. Kóka Aitalué szül. Da- napra ítélték, m^rt Csiki I <tván mezőőri bántalmazta.
— Karda R iza'ia dan»nti, Ssrgedi Jizs faé baUnl,
radics Anna egyetlen leányát gyászolja az elhunytban
Ssentea Ágostonná inml, Viai Aronné HB Viti Andris
— ÖJV. Dájbukát Antalné szül. Fejér Ksta^io. din'Sti lakósokat páink^főzésért 5 - 5 n«pr' Ítélték.
folyó hó 5-én, 72 éves korában meghalt Oyimesfelső— A bert Dávid danesti kovse-ot Albert József
lokon. Elhunytat két leánya, njolc unokája éa nagy- lakatos azért jelentette fel, hogy ellopta egy fúrógépét.
kiterjedésű Fejér családok gyászolják.
A tárgyaláson kldrrült, hogy a vádlott a fúrógépet
— A osikl hadinyugdijasok ebben az év- ugy találtB, de mivel azt nem adta vissza, ezért 15
ben m é g egy bani n y u g d i j a t sem k a p t a k . A tör uapl elzárásra Ítélték.
vény világosan azt ifiondja, hogy a hadirokkantak és
— Gál MUlós és neje lnzareai lakósokat azért
özvegyek nyugdija negyedévenként előrefizetendő. Ezek vonta falelősgégre a törvényszék, mert Lőrincz József
a legszerencsétlenebb, munkaképtelen emberek ebben gazdának, aki a kaszálójukon hajtott keresztül, a lovait
az évben még egy bánit Bsm kaptok, ö . hónapja nsm fejszével megsebesítették. 5 — 5 napi elzárásra ítélték.
fizetik azokat a csekély pár lej )ket Bem. M»kor legalább a vak rokkantjainkról gondoskodtak, moat ezek
Szerkesztői üzenetek.
Bem kivételek.

illrTiniriii^ii^^

kiadó,

ÜSli

gyártelepek
a világítási célokra fogyasztott árammennyiséget 1932-től visszamenőleg be kell jolentsék.
A pénzügyigazgatóság felhivja a figyelmet, hogy ezen
bejelentést sürgősen eszközö jók a fogyasztási adó leróvása miatt. Ezen adó csak a világítási áramra vonatkozik és nem érinti aa ipari célra használt áramot.

— Nepünnepely a Sutában. Az E. K. E csikszékl osztálya a Salában épült házban éa környéken
májua hó 26 án, vaBárn*p nípilnn<p>lyt rendez.
— F e l m e n t e t t é k . Antoni János ditraui t-áplán
államellenes izgatás vádjával á'lott a törvényszék előtt.
A vád ellene az volt, bogy Izgatott az állami lsko'a
ellen. A tárgyalás során kiderült, hogy a káplán egyáltalán nem használta azokat a kifejezéseket, amelyekkel feljelentették. Ezért a törvényszék nem vette beigazoltnak aa ellene emelt vádat éa felmentette acnak
következményei alél.
— Öngyilkosság. Rsncz János 82 éveB Bumu
leni lakós felakasztotta magát.
— Szerenoiétlenség Porlik Imre gheorgheni
gazdát erdőlés közben a fa agyonütötte.
— Ügyészségi hirek. Pora Imre luocadc-scBi
fürészgyáros fe jelentette Givrüas Miklóst, hogy a gyárából 28 ezer lej értékű szerszámot ellopott
— Mithé Lajos gheorgheni lakós házát feltörték
és kifosztották. A nyomozás még nem derítette kl a
tetteseket.
— Elekes Dorobancz htván susenl-1 gazdánál
házkutatást tar:ottak és pálinkafőző üstöt találtak.
— ö z v . D r N ó v á k A l b e r t n é h á z é b a n Csika a e r e d a b a n , a város legforgalmasabb helyén, (o'yó
évi jnnlns hé l-re egy üzlethelyiség kiadó.

sván.

Ceikaaereda, I. Q. D u o a - u o o a 110. szám.
A legújabb divat Bzerint, a logmérséj
keltubb árak mellett, kitűnő Bzabásu és
legoltö Bzaloc-munka kidolgozással készítem garancia mellett a legújabb
divatú öltönyöket, Bportruhákat, Frencicost. R gtan továbbá smoklng-zsakett
éa frakk öltönyöket a legkiválóbb azabással. Keresse fel és meggyőződheti

CROITORIE LA PRÍMÜL RANG
K e r e s z t e s Kálmán.
Férfl és egyanruha szabászat tánitáiat vállalom.
Háromfele különbőiő beoiztáaok.
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