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folyt a magyar vér Moh'puaztán, Mohácson ós rendült társadalmakon keresztül kellett maglátni ÓB
Szent István.
a másfélszázados törökvilég alatt egészen máig, magtanulni az ipari tudásnak, képzettségnek országnem függő előnyeit. Történelmi időknek
Auijuszlus 20 án Unnpp'i
POLITIKAI,
a magyarság elsőKÖZGAZDASÁGI
HETILAP.
azalatt a magyar földön &S
honosTARSADAuMI
lett az idegen határoktól
kellett ránknzakednia, hogy a szakmunkának értékét

keresztény királyának, az országi pitó Szent s ö diktált, ö dirigált és húzta a hasznot a becsülni tuljuk, hogy az ipari nevelést, függetlenséhtvánnak napját. Egy évezred óta ünnep ez hite, vagyona, nemzeti egysége fölött sirakodó get adó életcélnak állítsuk oda nemzedékeink elé.
minden magyar számára, mert István uralko- magyar verejtékéből.
Ezekben a nagy változásokban született meg
dásánál kezdődik a keresztény Magyarország
részünkre az ip >rl munkának és munkáBnak olyan
Ujabban igen sokan vannak íróink, törté- értékelése,
amelyekhez a nyugati ipari államokban
töNénelme. 997-ban hal meg öéza fejedelem, nészeink között, kik az ezredéves múltra
eljutottak.
ez a keresztényi gondolkozású pogány, ki már visszatekintve, fájdalmas mementóként emelik már régen
A
ipartestület félszázados ünnepén
tisztán látja, hogy népének megmaradása az ki a megOBz'.ás átká*, a szörnyű árat, amit a tekintaünkgyergyól
az abban azarvezett kisiparosságra azzal a
európai színpadon CBak akkor lehetséges, ha magyar nemzet nyugativá levéséért fizetett. tisztelettel és megbecsüléssel, amely kijár az ipari
lemond kalandozó természetéről és nyugativá Di ez nem von le semmit Szent litván mun- munkának, Szeressük a kiiiparojt Becsüljük meg benne
vedlik át. Njugati tanokon nevelkedett fiának kájának értékéből. Sót a nehézségekre viesza- azt a szervező hajlamot, mely például szolgálhat minörökségül is hagyja ezt az elvet s a vézns, gondolva, még nagyobbá, még csodálatosabbá denfelé. Et érdame szerinti helyet biztosítsunk Bzámára
nem harcra termett István szivesebben is vál- teszi előttünk ezt a vézna embert, aki mind a társadalomban.
A kisiparos pedig, intézményeinek sorozatos jubilalja a szellemi feladatot, mint az örökös haj- ezt megtudta valósítani.
láris ünnepségein, minden alkalommal öntudatosan
szát, lóháton, ellenség előtt. Óriási akarat'
gondoljon arra, hogy értéke, súlya caak abban az
erővel fogott hozzá a feladat megvalósításához,
eaetben van a társadalomban, ha tovább is megtartja
az összetartásnak, az egységes összefogásnak az intézbámulatos gyorsan rakva le rövid négy évtized
A csiki iparosság ünnepe.
ményeiben kialakult ősi szellemét.
alatt a keresztény Magyarország alapjait s ezzel
A halybell ipirtsstülct mult évben Unuepelte
a ténnyel népét odadobta a minden támogatást alapításának 50 éves évfordu'óját. Mai napon a gyergyóA történelem oktatás revíziója.
megtagadó, a magyart örökösen csak kihasz- szentmlklósl IparoBság targa mag testületének félszázados
Ünnepét.
Manapság különösen aktuális ez a kérdés.
nálni akaró Nyugat védbástyájának, hogy érte
Mindkét alkalom impozáns megnyilatkozása a A tomboló, határt és emberiességet nem ismerő
pusziu'jon éB vérezzen ezer éven át.
kisiparod társadalom szervi íö erejének. Beszédes bizolátván leírhatatlanul nagyot alkotott, az -jyitdka annak, bogy a c e h i t e n keresztül mai napig sovinizmusnak ezt az őrületesen szántó viharát
kétségtelen. Mert nem csekély dolog volt ezt a kézműipar Iskolapéldáját mutatja az összetartásban éppen ennek a tantárgynak felületes, csak a
nemzeti gongolat kiemelésének szentelt tanía szilaj, lór&nótt, rakoncátlan népet a nyugati rejlő adottságok építő kihasználásnak.
A cíikl klslparo* intézmények vármegyénk leg- tása bocsátotta útra. A történelem tanításnak
páncélok vasfegyelme közé szorítani és a kardtó! az ekéhez, meg az imádságos könyvhöz régibb alakulatai. A kisiparos minden máa társadalmi ez a lelkiismeretlenségig fokozott túltengése
előbb m c g t a i u t a , gyakorolta ÓB öntudato- késztetett egész generációkat a „megállj, megtéríteni. Nem is ment simán. Volt, aki vagyon- osztálynál
san vallotta a szervezktdes i>s a Bajat intézményeihez állj kutya Szerbia" és a sedáni reváns gondoéhes kapíBiságában odadobta ősei hitét éB való ragaszkodás fontosságát.
latával ajkán mészárszékre vonulni. Ugyanez
csatiakozott litván uj hitéhez, amiért a pogány
Ktkény szeri tette erre az a niojtoba bánásmód)
szomszéd leveréBe esetén annak birtoka volt ahogyan a kisiparost kezeltek mit din időkben. Akis- a gondolat mérgeaitette el és uszította egyju'aima; de a többség szigorúan ragaszkodott iparosnak szervezkednie kelleti, mert magára voit másra a következő korosztályok cmbermillióit
Ő?pogány Hadurához, amely ót annyi csatán u<alva. Vedekeznie kellett az t-v?zazadok során. Vedenio és mételyezte meg örökre az ifjúkorban minkellett fizikai ÓB erkölcsi létét. Ai egyiket a kihasz- denért lelkeBedni tudó embercaemetéket.
át győzelemre vitte.
nálás, a másikat a lenézes, a lealacsonyitás, a semmibeKomoly, megfontolt revízióra van szükMegoszlott a magyar. Az eddig hitében vevés olyan közismert társedslmi betegségei ellen.
ség
ezen
a téren éB ezt már mértékadó fórués fegyelmében egységes nép két táborra
A magyar kisiparos Eohssim volt elkényeztetve
szakadt. A keresztény tábort támogatta a Nyu a körülményektől. Keményen kellett küzdnnie a ke- mok is belátták. Qenfben az intellektuális
gatnak István által idecsóditett minden kalan- nyérért es a becsületes munkájának clUmBréséért együtt munkálkodás kiépítésére és kimélyitéBére alakúit nemzetközi bizottság működésének
dora, kik gazdag jutalmat kaptak a legyőzött epy iránt.
A régi msgyar társadalom s mai eţy iránt külö főcéljául tllzte ki a tankönyvek és különösen
pogányok javaiból és a királyi birtokokból.
A keresztény Magyarország alapja meg volt nös bajlamosságot mu'.atott arra, bogy felülről kezelje a történelemkönyvek revízióját. A történelem
a kisiparost. Nem csinált titkot Eoha abból, hogy tár oktatásának átszervezésére már javaslat is
vetve, de e győzelemnek nagy ára volt: A sadalmi
életében alantas Bzert>pet ju'tat ennek as
van, amely a következő pontokat • akarja elhitében megoszlott magyaron oit maradt a szét értékes munkáBnak.
húzás átka, amely végigkísérte egéaz törtéAzután multak az idők. K-rmány megpróbáltatások fogadtatni minden államban : 1. Az államok a
nelmén. S mig Nyugat védelmében tengerként térítették észre ezt a mtry-.r Irhát, Ü iBZ'om'o;t, meg- tantervekben minél nagyobb teret engedélyez-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA.
Érdekességek Csiktaplocza község múltjából.
IX.
Apróságok. (Folytatás.i
1'éter linr.'t 1 MHD-ban nevezték ki tanítónak Taplocára.
A talu népe, akkori „módi" szerint csak „Emre (leáku-nak
liivta. I.) azonban nem sokat törődött Bem az „oskolá'-val,
sem a .ileák~-Hággal, mert mint a környék legbiztosabb
kezű ineclvevadásza, állandóan az erdőket bujta s a „Szék"
ii«mea uraival nagy vadászatokon vett részt.
Ilyen albalmak-or tiai: Aron és „.lószi urii" helyettesítették őt a ..nebulók" között, de Józsi nem sokáig,
mert ő maga IB, egy pár év letorg&sa után, egész tiatalon,
már mint llí—18 éves legényke, olyan liires céllövő hírében
állott, akihez fogható nem sok akadt még az egész CsikHzék területén sem.
Szavahihető emberek mondják, hogy bárkinek a két
ujja közül (aki erre vállalkozott) a laposan fogott 4 krajcárost kilőtte anélkül, hogy az illető ujjainak a legcsekélyebb
baja is esett volns.
Egy alkalommal „Józsi úrfi" az Olt partján sétált,
amikor egy csicsói ember kezében magaara tartva kérkeilően
mutogatta a jókoranagyságu cr 'iát, amelyet csak ott nem
messze, sikerült lógnia.
Józsi nem volt rest, puskáját a csukára lógva, azonnal célzott és lőtt. Alig, hogy eldördült a lövés, a csuka
bosszú teste a földre esett... a csicsói ember pedig — ijedtében — a kezében szorongatott csuka-fejjel, hazáig futott..
Igy tudott célozni Péter Józsi „ürü' I....

Az ő nevéhez fűződik „Biczi' lehetetlenné tétele is!
De hát, ki volt „Biczi" ?....
Biczi i rendes nevét nem sikerült megtudnom állitóing
egy gyergyói születésű katonaszökevény volt, aki a Nagyerdőn, Taplocza határán, teljesen „tárzánu-módra, elvadulva
bujdokált s óriási erejével állandó rettegésben tartotta a
Tolvajoson át közlekedőket.
Xeiu ölt meg senkit, de aki útjába akadt, azt mindenéiül megfosztotta. A kalibákat éB erdei kunyhókat sorra
rabolta ki. AZ erdőre fürjeikhez elemózsiát, dohányt S egyéb
szükséges dolgokat vivő asszonyokat üresen engedte tovább.
Valóságos réme volt az egész környéknek, mert ügyességén kifogui nem akadt ember, elfogni nem sikerült, puskacső elé sem tudták kaparintaui soha. — Nagy ereje és
ügyessége lolytán minden veszélyből kiszabadult, miért is
valóságos legendakör terjedt el róla B rettegett tőle mindenki.
Biczi az elrabolt élelmiszerekből élt, zsákmányolt ruhákba öltözködött. Fölös mennyiségben rabolt holmijait
barlangokban halmozta fel, melyeket olyan ügyesen leplezett
el, hogy azokra rátalálni nem tudtak.
Ezt a rettegett Biczit tette veszélytelenné „Józsi
urli" „Emre deák" lia!
Történt, hogy az öreg Merzával együtt vadászni mentek a taploczai Láz-ra. Csaknem biztosra vették, bogy őzpeCBenyét is ehetnek még azon a napon.
Merza a szokott szállásfánál maradt, mivel — idősebb
ember lévén — elfáradt. Tüzet gyújtott s mellé ült pihenni.
Józsi pedig kétcaövüjét a kezébe kapva hamarosan tovatűnt
az erdei bokrok mögött.
Az öreg még jóformán meg sem szusszant a szállásfa
alatt, amikor — abból az irányból, amerre Józsi elment —
lövést hallott.

Dauerwelle-örökhullá]

.ló jelnek véve azt, az üstöt elé kapta s a tűzhöz
tette... Hamarosan szalonnát is aprított belé s mig az olvadozott, az öreg imigyen sunnyogott
„.Miimyá ősz a „z'-t „sz"-nek selypilvej pecsenyét
eszünk !" s ürömmel szitogatta az üst alá a tüzet.... i^jj
Közben — egész váratlanul — megint dörrenést hallóit a/, előbbi irányból... Eric mái' gyanakvólag csavargatta
a lejét s igy uioi lomlirozott , L'gémle! ketszer es lőtt....
az elsöie uem tkláll ! ?"... iT. i. csodálkozott, hogy olyan jó
lövő, mint Józsi a/, első lövéssel uem találta el az őzet !I
l>e azért csak tovább tapodott az üst körül, válva — a
biztosra vett — iistbe-valót.
• lózsi nemsokára vissza is jött s halálsápadtan, lihegve
állott meg az öreg előtt... () pedig, nagy gúnyosan, igy
fogadta: ..N'a, Józsi! hol az ősz pecsenye?!"
Az pedig csak ennyit felelt: „Én, arai azt illeti, lőttem is egyet, de abból — biza! — ma nem eszünk, mert
az — euiber!"....
Kire Jlorza sem volt rest, ijedten kiáltott rá: .Mit
monsz te, varaszgyék ? !...,
Józsi: ,.Én azt, hogy embert lőttem !"....
Öreg „Kit te? !"....
Józsi: „Biczit!"...
IC név hallatára az öreg még jobban megrökönyödött
s már caak ennyit tudott kérdezni
„Hát azt — ugyanbisza— hogy te?!!.
Józsi pedig, letelepedve a fa alá, még mindig halálsápadtan mesélte el, hogy amint az erdő között hátra-felé
ment, egy bokorból Biczi nagyhirtelen melléje ugrott a el
akarta venni a puskáját.
Erre ő sem volt rest s teljes erejéből fogta meg azt.
Így küzdöttek pár percig; mikor m&r érezte, hogy nemao-
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zenek a külföld történelmének. 2. As iskolaiI való visszatérítésére. Erre a beadváoyra most jött meg
tankönyvekből ki kell küszObOlni a mis nem- aatán a Bemmltőezéki döntés, amelyet alább köalünk
ietek ellenséges hanga megítélését. 3. As álta- ÓB amely nemcsak helyben hagyja a tábla Ítéletét, de
meg 1B erősíti aat. A C. Craclunescu elnöklete
lános történelemben azokat as eseményeket még
alatt álló zemmltöFzékl tanécs a kővetkező határozatot
kell hangsúlyosul, amelyek elősegíthetik a hoztr.
megértést és as egyQttmunkálkodást a nemze— Aa elemi oktatásról BZÓIÓ 1924 évi törvény 8.
szakaszában foglalt Intézkedések valóban előírják, hogy
tek kOiOtt.
a román eredetű állampolgárok, akik már nem
Uzek a javaslatok bizony nagyon helyesek azok
tudnak románul, kötelesek gyermekeibet kizárólag
éB jó volna, ha minél előbb megvalósulnának. nyilvános állami lakolába, vagy romáo tannyelvű magánNem kell attól félni, hogy ezsel a nemzeti iskolába járatni. Aaonban e szöveg tartalmából nem
Öntudat ébrentartása CBOkken. Azt ébren lehet tűnik kl, bogy a minisztériumnak kizárólagos joga volna
tartani anélkül, hogy más nemzetet gyaláztunk azoknak az eseteknek aa elbírálásért*, mikor van ssó
eredetű állampolgárok elmagyaroEodáBáról, amivagy lekicsinyeljük annak torténeimét. A túl- román
nek alapján kötelezhetné a szülőket gyermekeiknek
tengő nemzeti Öntudat visszahatást szfll a gon- állrm>, vagy román tannyelvű magániskolákba való
dolkodó emberré fejlődő emberpalántában és járatására.
igen sokszor meghasonláehoz vezet, vagy ki— És mert a törvényhozás ezzel az Intézkedéssel
termeli as emberi természet legrutabb Ösztöneit. CBak aat tette kötelezővé es ebbe u osztályba tartozó
Eleget látjuk ezt ma is, mert ezren és ezren állampolgároknak, hogy adják gyermekeiket oktatás
vlgett az állami, vagy román tannyelvű Iskolákba,
vannak, akik naoionalismusuk kiaknázásából joga
mtradt a minisztériumnak, hogy saját közegei
megélhetési tőkét kovácsoltak maguknak. Így utján frd-jrlünsse a 8 sitkassban említett állampolvan ez mindenütt, nemcsak nálunk s bizonyára gárok román eredetét akkor, amikor ezek az ellenkeez vezette rá a világ nagy gondolkodóit, hogy zőt állítják.
— Jalen esetben felperes felhozta sz elsőfokú
a történelem oktatás megreformálásának gondolatával foglalkossanak. Az átdolgozott törté- bíróság e'őtt, hogy ősidőktől fogva magyar, mivel szema minisztérium nem szolgáltatott ellenkező bizonyínelemmel lasBan-laBsan átformálódik majd a ben
tékot Ebből következik: a minisztérium hatóság! ténytanitó és tanuló gondolatvilága is és az talán kedése, mellvel visszautasította a falperes kérését, hogy
még meghozhatja azt a rég óhajtott megértéBt leányát a 19. szakasa értelmében magániskolába irata jOvő generáció számára, amire mi annyira hBBsa — visszaélés és Így megsemmisítendő volt.
áhítozunk, de aminek keresztülvitelét olyan
Az Ítélőtábla eképpen határozott, a törvény szöegyoldalulag szeretik elképzelni szellemi és vegét Igazságosan és jogosan a kalmazta, ugy hegy a
politikai vezetőink. Már p;dig megértés CBak közoktatásügyi miniszter Bemmiségi panaszai alaptalanok, melyeket el kellett utasítani és belátás Baerlnt
kölcsönösen lehetséges.
1000 lej porköltségban elmarasztalói a fe'folyamodó
alperest.

Vesztes lett a névelemzés a birósán előtt.
Sokat irtunk már a névelemzéBi hajszáról, ami
minden iskolai év kezdetén anryi gondot és kellemetlenséget okoz igen sok tnafyjr szülések. Eddig ujy
volt, hogyha az állami iskola igazgatója megállapította
valamely szüléről, hofy az román eredetű, akkor hiába
volt minden kapálózás, a gyermeket irgalmatlscul beírták aa állami iBkolába. A tanüfyi hatóságoknál nem
lehetett igasat keresni, mert ott mindig az állami tanhatóságnak volt igasa.
Ijiy járt Borcsa Gergely a he'yi róm. kath. fógimn.
tanára la, kinek fyarmekéről Tomozel somlyói állami
elemi iskolai igazgató állapította meg, hog" neve u án
román ssármasáEn. Borcsa Gergely felebbezését a tanügyi hatóságok is visszadobták ugy itt helyben, mi.t
Bukarestben. Barcsa tanár nem íyugodott bele a ml
niazteri visszautasító határozatba, hanem előkeresie
régi Írásait és magya*nemesi Bzármazását bebizonyítva,
megtámadta a közoktatéBÜ"yi miniszter határozatát a
a marosvásárhelyi táblánál. A táblai döntés meghozta
aztán az érdekes fordu'atot. Borcsa Gergely magyarságát a tábla beigazolioak látta, minek ali-pján helyénvalónak találta BZt is, hogy gycruiekét a magánoktatási törvéry megfelelő rendelkezései alapján magyar
Iskolába akarja adni.
A táblai döntést a közoktatásügyi miniszter m^gfslebbezte a semmitőszékhez azzal, hoţy a tábla itéle
tével megsértette a közoktatási bíráskodásról szóló
1924 évi törvény 8-lk szakaszát 1B, ame'y kimondja,
bogy az iskolai hatóságok belátására van bízva annak
megáilepitáBa, hogy ki elmagysro^odott román éB l'y j n
esetben joga van a gyermeknek a román közösségbe
kára sikerül a Biczí terve, akkor 0 felhasználva azt a kedvező alkalmat, hogy a puska csövei Biczi telé álltak elsütötte az egyiket s a lövés meg is sebesítette Biczit, aki
erre még jobban feldühödve ragadta uieg a puskát, hogy
azt a Józsi kezéből kicsavarja.
Józsi látva, bogy csaknem életre-halálra megy a játék,
s liogy a nagy erejű Biczivei szemben most már nem sokáig birja egy ujabb kedvező pillanatban a második csövet
is rásütötte Biczire, kit e lövés hastájon talált. Azounal
össze is rogyott....
De mire Józsi az eset elmesélésével idáig jutott,
akkorra már Merza sem volt rest, azonmód ott is hagyott
szállásiát, tüzet, üstöt s a zsírjában sercegő szalonnát...
mindent... s már csak futtában kiáltá vissza a még mindig
ott gubbasztó Józsinak : „Jere, ecaém ! láseuk-sza a betyárt!*
Híre Biczihez értek, annak már nagy fájdalmai voltak,
de még élt...
A környékről „csoda látni" oriagyült taploczai, csicsói
és somlyói emberek segítségével hamarosan hordágyat ütöttek össze s azt fenyű-galyakkal puhítva, ráfektették Biczit
s — utmutatásai szerint — ugy hordozták végig a rejtekhelyeihez, amelyekben a rablott holmik egyrészét csakugyan
meg ia találták.
Azután pedig Szereda-felé indultak vele, de már Útközben meghalt a félelmee-kirü „betyár"...
*

*

„Józsi urli* pedig leülte a három hónapi vizsgálati
fogságot, mely után — hosszas közben — járások áráu —
felmentették.
Később egy gróf mellé került, mint vadász-ináe.
— U. S. —

Ez a döntés Ige] nagy fontossággal bir. Most. az
Iskolaév elej'n különösen minden stü'ő hivatkozhat
arra, hogy nemzetiségi hovatartozását nem ő köteles
igazolni, hanem a névelemezni óhajtó tanha'óaág köteles bebizonyítani elsősorban azt. hogy as Illető szülő
nem tartozik a magyar n^pVözösséghez. Aki egyszer
magyarnak va'ja magát, arról a tanbatóságnek okmányok alepján kell bebizonyítania, hogy nnn az. A tanügyi hatóságok öokénykedésére Igen jellemző ez az
eset, amely ilyen c-ufoa kudircot vallott a nemzeti
ozempontokat figyelembe nem vevő. fusztán a jogi
tényt és Igezeégot mérlegelő Frncmllósifki bírók Ítéleténél.
Nagy elégtétel ea az Ítélet aa erdélyi magyarságnak. A túlzó, heves, folytonosén erőiödő és fenyegető
nacionalista hullám zászlóvivőinek be kellett látniok,
hogy az igazságot jelszavakkal f^lre vezetni nem lehet.
A becsületes, józan gondolkozás tiszta gvöneyszeme
Cftl'og felénk ebb9n az Ítéletben, amely azt igazolja,
hogy a megértésnek, a hilye», kölcsönös támogatás
elvécek hívei fölemelt tővel mernek szembenézni a
többségi oldalon is a gyűlölködés gárcsoskcdókel.

HEGEDÜÓRÁKAT
oonservatoriumi módsaer
Bserint, j u t á n y o s á n ad:

S P R E N O Z G I Z I , Csíkszereda
Btr. Cap. Vulovloi (Hargita-uooa) ae.

Székely nemzeti szabályrendeletek.
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BEL- ÉS KÜLFÖLD.
Miniszteri értekezletek vidéken. A mu't keddi
minisztertanácson a román kormány elhatározta, hogy
szeptember 15. éa október 15-lka köaött az ország
különböző részeiben miniszteri értekezleteket tartanak,
bsekre majd berendelik a városi éB falusi prlmárokat.
— Ezen a minisztertanácson beszámolót tartottak a
folyó évi költségvetés alkalmazásának eredményeiről,
amelyeket kielégítőnek mond a jelentés.
— A nyugdijak ét üzetéeek rendezése. A kormány a fenti miniszter tanácf on bejelentette, boţy az ő -zí
parlamenti Uléwaakon beterjeszti éa elintézi a fizetések és nyugdijak ügyét. A kormány eat Ígéri. Különösen a régi nvugdijaeok várják aalvezorongva a nyugdíjrendezést. Ezek ugyanis a régi 1:2 arányban átszámított nyugdijakat kapják, amelyek még a meghalásra
Bim elegendőek. A kormány bizonyára átérzi, hogv
ezeknek a szerencsétlen embereknek érdekében végre
tenni kell valamit, mert azokból a nyugdijakból, »mit
1919 ben átszámítottak ma mégsem lehet megélni.
Uj vilighiboru
küszöbén. Az Abesssin kérdés
még miodlg háborús boryjdalmakat tartogat. Anglia
moBt már szinte ryiltan feltette a kérdést. Amenryiben
Franciaország nem he yszkedlk szimbe Olaszország
háborús törekvéselvei, ezesetben Anglia nem támogatja
többet Franciaországot a német fenyegetésekkel szemben. — A világsajtó ugy látja, hogy még korántsem
mu't el Európa feje felül as uj világháború Baörnyü
lehetősége.
Újjászervezik a jugoszláviai Megvár Pártot.
Jugoszláviában a diktatúra alatt a Magyar Párt beszüntette működését. Most, hogy Jugoszlávia belpolitikai
élete uj irányt vett, a Magyar Párt Ismét megkezdi
munkáját. A párt újjászervezésének élén Dr. Dják Leo
és V..radi ívre állanak.

A román nyelv, mint rendet tantárgy a szegedi egyetemen. A szegedi egyetemen hatl 8 órában
reodea tantárgyként tani'jáV a román nyelvet, amelyet
nagyon eokan hallgatnak. Ujabb bizonyíték emillett,
bogy enn*k a két egymásmellet! élő népoek m?g kell
békü'nl. Komoly lépéBek ezek abban aa irányban,
amely ezt a célt el ls akarja érni. A megismerésnek
egyetlen módja, bogy megtatujuk egymás nyelvét,
'u'turáját. Csináljuk hát ezt és ne izgassunk egymás
ellen, hanem becsüljük egymás értékelt éB ezzel szolgáljuk a két nép klbékülésének nagy ügyét.

Egy olaszországi gátszakadás pueztitáte, O aszor óságban elszakadtak az Orslglleto tó gátjai. O reda
és Kilaret nevü közaégebre borzalmas vízmennyiség
szakadt rá. A katasztrófa o'yan váratlanul érte a
lakosságot, hogy menekülni sem tudtak. EgérZ családok pusztu'Uk el. Az á'dozatok se ám át ezer emberre
t-szik.

Tiz éves érettségi találkozó.
A he'ybell róm. kat. fógimn. 1924—25 ben végzett diákjai találkozásra jöttek összesúg. 15 én, Nagyi-o'dogasszroy napján, az érettségi tiz éves fordulóján.
Ez volt az az évfolyam, mely elsőnek esett bele az
u. n becalaureátusl vizsga azóta nsgyon la jó! megismert rendszsr.b^. Az egykori 19es számból 12-en
jelentek meg — 6 an fikség^ikkel: Dr. J inosy G ;rö.
orvo', PjtrAnyi K'ro'y c<gvezető. Mizei Imre p. ü.
tisztviselő, D c«v J<ro9 kereskedő, C«dő I ivén p. ü.
'i*ztvipe'ő, Dr. Kristály J>cő blzt. int. tisztviselő, Btlint
T.vada- pebácos, Ntgy litván ének- és zenetanár.
Búzás K ilmáu ujságiró, MtyerJtnos szolgabirósági
hivatalnok. SÍŐCS L >jos főglmn. tanár. Vasa I-nre kereskedő. L^ve bsn üdvözölték osetálytáraaikkt: Balázs
Dezső plebánoi, Vílgyl László mérnök, Dr. Btlló

. kodáaból ki nem zárja, seinmiképp^u sincseuek eltiltva és
' őket, midőn bentüluek ; a fönoforgO perek ellátásábau ezubad és döntő szavazat illeti: mindazonáltal napidíjban csak
hét választott táblabíró részesülhet.
A tinszékeken ennek előtte a földesúri hatóság aK'.l
mentes parasztoknak mind polgári, mind büntető ügyei és
Az 17111 —17!'2. XCVI. tc. szeriut ugy az 17U-1. az olyan jobbágyok büntető ügyei folytak, akiknek az mi
évben a krirok és rendek beleegyezése nélkül fölállított utóbb | székeken való megbüntetését a töldesm :.i!i elmulasztották éa
pedig az 17X4. esztendőben átalakitott, szüntelen működő emiatt közkereset alá estek.
tábláknál, valamint az 17K7. évben szintén a karok, a renA kerületi székeken pedig, amelyek előtt a nemesek
dek beleegyezése nélkül lelehozott alsóbiróságoknak, vagy perlekedtek, a száz forintnyi összeget felül nem haladó ügyeitéiöszékeknek ia eltörlésével, a karok és rendek közös aka- ket tárgyalták: némely székelyazékekben pedig a kerületi
rattal, O szent felségének legkegyelmesebb beleegyezése is széken egyenesen minden ügyet megindítottak, amire nézve
hozzájárulván — visszaállítják a vármegyékben, azékely határozatba ment, hogy a helyi szokást éa gyakorlatot jöszékekben éa vidékeken a folyton működő táblák fölállítása vőre is meg kell tartani, a iő- éa altisztek továbbra ia
előtt divatban volt a Bzékelyek közt alszéknek nevezett iiu- szorgalmasan gondoskodván arról, hogy a közgyűlések réés kerületi székeket. Ezeken az elnökséget rendszerint a széről meghal ározamló helyeken a törvéuykezési időszakok
kerületek, illetőleg a székek első tisztjei fogják vinni és alatt ineutűl gyakrabban tartsanak tiu- és kerületi Bzéket, a
ezeken Livül a közönséges gyűléseken, egyik gyűléstől a bűutető ügyeket pedig a törvényszünetek ideje alatt is
másikig, mindenkor jó lelkiismeretű éa törvénytudó táblabi- lássák el.
rákat fognak választani, számszerint hetet, akik a vármeVégül pedig, mivel ennekelőtte az eil'éle liu- és kerügyék, székelyszékek, vagy vidékek részéről meghatározandó leti azékek tartását éa a pereknek azokon való ellátását az
napidíjak mellett, egyedül a jegyzővel, mindaddig ott lógnak gátolta, hogy némely vármegyéknek és székeknek aem álmarailni a szék helyén, amig a legközelebb mult tiu- vagy landó köz- éa székházaik, sem töinlöceik nem lévén, az
kerületi székről függőben maradt, valamint az időközben okiratokat éa foglyokat messziről és a legnagyobb nehézinditott pereket ia föl nem veendik, a vármegyék, a székely- séggel kellett az ilyen székek helyeire szállítani éa a cseBzékek és a vidékek azorgalmatoaan ügyelvén arra, hogy kély számban beállott törvényszéki jegyzők sem lehettek
az ügyeket a törvénynél fogva, terméazetük különféleségé- jelen mindegyik kerületben a törvényszék tartása idején és
hez képest, megszabott határidőkben lefolyanak és hogy mivel minden vármegyében, székben és vidéken egy-egy
ezek a liu- és kerületi székek szükség nélkül hosezaa ideig ügyész volt, ezeknek is lehetetlen volt mindegyik kerületben
el ne húzódjanak. Hogyha a birák száma idflközben a tör- megjelennie, különösen akkor, amidőn a törvényszékeknek a
vényszékek teljességéhez szükséges hetes számnál alább kerületben való tartása egy ugyanazon időre eaett; azért a
szállana, akkor az elnök az itélöazék hiányosságát ki fogja vármegyék, székelyszékek és vidékek közönségeire bízzák,
pótolni; egyébiránt a hites táblabiráknak, a liu- éa kerületi hogy az emiitett akadályokat saját hatalmuknál fogva eltáazékek megtartása céljából bizonyos számban eszközlendő volitsák és mindazokat az eszközöket, amelyek a pereknek
választása következtében, az eme választottak közé be nem helyes és törvényekkel megegyez; folyására szükségesek,
jutott hites táblabírák a törvényszékeken való megjelenéstől saját kerületeikben elővegyék.
és Illéstől, haosak őket valamely törvényes kifogás a bírás(Folyt. kSv.)

Székely nemaetl constitutió. (1555)
Közli Tusnádi Éltbes Gyula dr.
A székely flu- és kerületi székek bíráskodásának
visszaállítása.
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János (Dunántul) és Dr. Nuridstny József (Pária)
— Háiasság. Veégb Miklós a helybeli vlllany— Hazasaág. Gyönyörű és a régi, módos sséorvosok.
Uzem tisztviselője, folyó év augusztus bó Í7-én tartolta fefjy lakodalmakra emlékeztető házasBág sajlott le
D. e. a főglmn kápolnájában resztvettek a Bálint vároBunkbin esküvőjét, özv. Mszló Lőrincné helybeli Ciucsautimbru községben, az ősrégi Sándor kúriában.
Csikszontimrei Dr. Sándor Gábor Erzsike leánya esküTivadar által celebrált szentmisén, megható módon lakós leányával Lenkével.
azon a régi helyen sorakozva fel, ahol egykor VIII OB
— A falusi üzletek zárórája. Csik vármegye dött örökhüséget Dr. Kelemen Károly mercurea-ciuci
korukban állottak. Azután megtekintették aa ósl alma prefektusának megkeresésére BB illetékes iparfelügyelő- ügyvédiek, az Orszégós Magyar Párt megyei szervematert, amely tla évvel ezelőtt szárnyra bocsátotta őket. *ég közölte, hogy falusi kereskedők nyithatnak reggel zete főjegyzőjének. Az esküvőn a nagyszámú rokonságon kivül ott volt a vároa színe-java. Autók és fogalíste a régi Kossuth-vendéglő kertjében barátságos 7 éra előtt ia, este 9 órakor zárnak.
vacsorára gyUltek össze, melyen as Intézet résséről
— Rendet ősin álnak a karozfalvi állomá- tok egeaztemege vonult fel a kath. templomhoz. Az
megjelentek Papp János Igazgató, llayer János, Csipak son. I{ei sok panasz volt a karcafalvi állomás jegy- uj pár; Kovács BalázB plébános adta össze és szép
Lajos, Albert Vilmos — egykori tanáraik. A köszöntők pénztára ellen, hogy a pinatárnok pár lejjel drágabban beszédben Löazöntötte, mely után az uj pár fogadta
Forán aa intését nevében ttdvSsdlte a régi diákokat adta a jegyeket, mint azoknak a rendes ára és aki a vendégek és rokonok jókívánságait. Uiáns a kúria
l'ipp Jioos lgasgató, asutan Dr. Csipak és Albert nem akarta a kért összeget megfizetni, azt durván nagy termei és a nagy gyümölcsŐB hangosak lőttek a
\'i mos tanárok. — Busás Kálmán és Bálint Tivadar elutasította és megfenyegette, hogy nem ad jegyet. vendegek zajától. Tanuk voitak Dr. Encsy Kálmán
válaszukban meghatóan adtak klfejeaést hálájuknak, Addig ment a dolog, mlg a lapok ia foglalkozni kezd- budapesti kir. főügyéBz ÍB Dr. Pál Gyula odorhoiui
különösképpen megemlítették egykori Igazgatójukat, tek a már tűrhetetlenné váló helyzettel és szellőztették ügyvéd.
ivtssay L-jost a kegyelettel emlékestek meir elhunyt a karcfalvi vasúti pénztárnál kellemetlen helyzetbe
— Kedvesmenyes utazás B u k a r e s t i b e :
tanáraikról: Wagner Sándorról, Dr. Kádár Ferencről, került utasok panaszait. A napilapok panatzairn a cluji augusztus 25 töl szeptember 30-ig. AuguBztua hó
V-mezei Józsefről és osztálytársaikról; Tóth Oisa, vasúti vezérigazgatóság ÍB felfigyelt és vizsgálatot 25—ízept. 30-ig Bucureatiben a PJICUI Ctrolban nagy
Osibi István és Z tögön Zoltánról.
Inditott jelzett állomás pénztírco'ía ellen, amely vizs- nemzeti és történelmi kiállítást rendeznek. Erre az
Esek as évenként vlsaaatérő találkozók ls mutat- gálat levezetéséhez meghívta mindazon lapok képvi- alkalomra a vabut igazgatósága 50, illetve 75°/0-os
ják, hogy a szőlői házon kivttl az ifjúság lelkében a selőit, melyek aa ottani visszaélésekkel foglalkoztak. kedvezményt biztosit ezen kiállítás látogatóinak. Fel,egcné!yt*bb és legmaradandóbb nyomokat as iskola Fenti eset csak ujabb bizonyttéka annak, hogy a sajtó hívjuk tehát a figyelmet arra, hogy aug. 25—szept.
ii így ja, amely jé anyaként dajkálja neveli s elindítja hasznos hivatást tölt be a nagyközönség érdekében 30 a között ezen kedvezményt használja ki mindenki,
ó'»et. Mát részt meg a visszatérik e találkozók utján és gyorsan eljuttatja a közönség ÉB rgyes ember pana- aki a fővárosba utazik.
— Ismét sió van a madéfalvi vasúti góor.tmcsak a barátság éB Összetartás érzelmeit ápolják, szait, óhajait és Bóhajait, ahová csak nagy kálvária
hanem kifejezést adnak aa ősi Intézet iránt. HUájuk- után juthatna be az egyes ember, nyilvánosságával pont idehozatalarol. Régóta fájó sebe Csíkszereda
u*k és hUségüknek a egyben ragaszkodásuknak azon pedig lgasl védelmezője a közönség érdekeinek ÓB vároa lakósságának az a végzetes hiba, amelyet a
nemes elvek, gondolatok, tanítások és eszmények iránt, pellengérezője, oitorozója mindennek éa mindenkinek, város egykori vezetősége elkövetett akkor, amikor a
melyeket aa iakola nyolc éven át a saivttkbe vésni aki a közös érdek rovására cselekszik. A sajtót támo- vaButépités idején a gyímesi elágazás oéljaira BzükBéKvekezett. Ha a szent falak kőzött járva B a régi, gatni tehát köteleBség, mert minél irősebb a sajtó, ges megfelelő nagyságú területet nem bocsátotta a
kedves diák-emlékeken elmerengve, ezekre is vissza- annál hatásosabb védelmezője a nagyközönség érde- vasút rendelkezésére. — A vasút akkor Madófalván
csinálta meg as elágazást, amelyet azóta ki is bővígondolnak, akkor bizonyos, hogy uj hittel éB remény- kelnek.
ivel felvértezve térnek vissza as életért vivőit harcba.
— H u r o k r a került sipisták. Számtalanszor tett, óriási fejlődési lehetőséget nyújtva eszel a községtettük már ásóvá, bogy városunkat kivéve, a megye nek. — Csíkszereda város társadalma csak későn
ébredt annak tudatára, hogy a VBBUIÍ elágazáB milyen
Hevesi Piroska zongoraművésznő és Ileana col. Antonu területén mieden adandó alkalommal, azokon a helye- fejlődési lehetőséget jelent a város ipari és kereskeken, ahol pénzt sejtettek, körmönfolt szerencsejátéoperaénekesnő együttes hangversenye Tusnádfflrdőn. kotok jelentek meg és üritBttek ki • székelyek lapos delmi életének, valamint idegenforgalmának is éB milyen
fellendülés lett volna a város munkaviBzonysibnn, ha
Hevesi Piroska lnternacionálisan elismert zongorá- zsebelt. Moat aztán Tusnádfürdóo, abol hetekóta egészen a Madéfalván befektetőit hatalmas tőkét a városban
szerény
keretek
között
próbálkozott
a
szélhámos
tárul ivésznő 1935 aujuszlua 3 iki, csíkszeredai páratlan
lehetett vo'na foglalkoztatni. Pár évvel ezelőtt nagyMterii hangversenye után, augusztus bó 11-én, Tusnád saság, a'aposan rajtavesztettet. E ;y Dumitru Hidu arányú megmozdulás is volt ezlrányban és a város
O
.tu
nevű
fürdőző
feljelentéat
tett
a
csendőrsegen,
lurdói tartott hangversenyén uj babérokkal gyarapltoita
hogy SÍBU Diimiuu éB Mser Vad ana .szerencBikere- vezetőcége hosszas tárgyalásokat is folytatolt a vaButi
eddigi szép alkereit.
vezérigazgatósággal, dn az mereven elzárkózott minEz alkalommal csak sz utóbbi koncert matatá- kesek* rövid félóra leforgása alatt 5100 lejétől fosz- den változtatás elől, miután egy ilyen átépitéB óriáBÍ
tották
meg.
A
„szerencsét"
nyerőket
a
csendőrség
sával óhajtunk foglalkozni, mivel az előbbi hangverköltséggel jár. Hirszerlnt a város éa a msgye vezető
n;ay nagy Bikerét megelőző számunkban lamertettük- letartóztatta B ruletté módosított szerencsekerekükkel köreiben iBmát erős mozgolódás van a madéfalvi elágaegyetemben a csíkszeredai ügyészségre kisérte, ahol
HeveBi Piroska és Ileana col. Antonu egyiitteB csalás elmén vádat emeltek ellenük és a vizsgálóbíró zás idebozatala érdekében éB azt most felülről is támohangversenyének mindenegyes száma egy igazi élmény elé utalták. Ugyanakkor egy Grünfeld nevü „játékos* gatják. Mi részünkről minden erőnkkel támogatjuk a
vols. Uinden egyes Bzám után oly erős tapsviharban ellen is eljárást Indítottak, a-.i a perzBbüzt idajében megkezdett muakát és ugy hisszük, bogy a város
nyilvánult meg a nem nagy, de annál hálásabb közön- megérezte s nycm'alanul eltűnt Tutnádfürdőről. Az minden polgárának leghőbb óhajtása kiköszörülni azt
ség tetszése s ez olyan viharos iombolásBal Ismétlődött Igaaságszo'gáltatás erélyes intéz*:edeaeit őszinte öröm- a szűklátókörű tévedhet, amit a régiek elkövettek és
m 'g, hogy a művésznők kénytelenek voltak a meleg mel üdvözöljük.
elvágták a várost fejlődésének minden további lehetőünaepeitetést Igen sok ráadással meghálálni, mintegy
ségétől. — Jó volnB, ha az akció legalább most sikermegduplázva amujyls hatlamas mttsoiu^at.
rel járns, mert ez Igen nsgy előnyére szolgálna még
most is a város kereskedelmi életének.
Havesi Piroska műsora keváa változással az volt,
mint a csíkszeredai, csupin Kodály: Marosszéki tán— A fuvarleveleket is letétbe kell helyezni
cod helyett Chopin: Gmoll balladáját játszotta gazdag
a forgalmi adófizetés során. Pénzügyminiszteri
miivéasotének azzal a melegségével és tónusának azzal
rendelet alapján utasítást kaptak a csikmegy ei termea bensőséges érzéeével, amellyel hallgatóságát te'jesen
lők és kereskedőt, bogy az általuk eszközölt szállírcagával ragadta, a XIV. Liszt rapsodia és a ráedásu
tások fuvarlevél má'.olatát havonta egyszer kötelesek
j itszoll Scriabln-noclurne balkézre pedig elbűvölte valóletétbe helyezni az illetékes adóhivataloknál. Az Intézíágg'.l a jelenvoltakat.
kedés ntm indokol. Értesüléseink szerint a forgalmi
adóval áll összefüggésben. A rendelkezés nagy elkeseK'ilön élmény volt a dokorativen 6aép megjeleredést váltott ki az érdekeltek körében.
f' - -opiraéaekaBoő Ileana col. Antonu e őidáaa, aki
•íimoB németországi és párlat sikerei ntán itt először
— A gyergyoitenniszo apat augusztus 25 én
:uu:',t-otott bi a egy csapásra hódította meg közönvarosunkban játszik. A Pálmai kupáén folyó tenjét, — Ave M '.riáját szűnni n-m akaró tapsorkán
ni-:zin*rközéf>«k rerdj*u augusztus 25 In a helybeli
f Jjjidia. Kiforrott énekművészet**, minden nehézséget és
tíonistsrc.-^pM a gyergyÓMsentmiklósi teniszezőkkel játnisi^aaságot könnyen tu'Bzároyaló hangtechnikája, cs*n
szik váró utkban. A rendkívül szép küzdelmet ígérő
gí koloraturája, könnyű stsccatól mintegy álomvilágba
mirközésok : t uţusziut 25 én reggeltől—estig folynak
r uísttá't hálás hallgatóságát és minden szám után
le a gyaí or ótári teaisüpályákon.
>t.b riidájsal viszonozta azt a meleg ünn- peltetést,
— Biiuvadi feijelentessel vtgsődótt egyeza-jialyben az egész műsor tartalma alatt réeze volt.
ség. Cióii Ant i' csiksaen'gyorgy
i Illetőségű öreg gazda
nem nozza meg a kivánt
feljül'-ütPBt tett az ü£yéezs-:g?o, bogy hónepokkal azBircak adódnék alkalom minél gyakrabban éleredményt l
előtt Koacsa; Pátor és u -jével egyezséget kötöt, miM-rni azt a magas művészetet, amelyben annyira tud— Közvetlen vasúti csatlakozást kapunk szerint A házaspár élotfogyti^lan tisztességesen eltartja
tak gyönyörködni a jelenvoltak.
felé Minden évben elszokott latostul és ennek elleniben vegyonát örökli. Följelentésében
Ak k pedig igéretűk ellenére távol tartották ma- Bakarest
vároauokba
vasúti főfelfigye'ő, bogy a migye arról panaszkodik, hogy Koacsagék már most szerel«.•u'iat. csak bánhatják, mert ilyen bensóaéges kultur- lakósságáoak egy
óhajait a vasúti menetrend változásánál nék vagyouát megkaparintani n mert ő ragaszkodik az
rmoju művészi eseményben nem Igen less egyhamar
megkérdezze, A napokban tette megszokott látogatását egyezséghez, su'yos bántalmazásokban és életveszélyes
részük.
a CFR. ungbizottji, ki jelezte, hogy az október 7 i fenyegetésekben van része. Az ügyészség az illetékes
K.'uttal nem szabad megfeledkesnűuk arról sem, menetrend változásnál a vonatok járásában c?.;»k pár csendóraéghez tette át a feljelentéat, tisztázás végett.
hogy ugy Zild Jinosné — az első est to'oratur éne- perceB eltérés leBz és a nyári fzezouri beállított vonat— Meghalt Hodossy Klárika. Folyó év auguszkesnője, mint I eana col. Antonu opsraénekesnö
a várc- pírt kivonják a forgalomból. Ugyaccaak jelezte azt is,
tus hi 15 éu egyheti súlyos szenvedés után meghalt
rutskban is előnyösen ismert Pfeiffar A:fréd kiváló higy a vasúti vezérigazgatóság előakarja segíteni
eooVpedagógusnak tanítványai, kinek mindkét kiváló íkarestbe utazó közönség kényelmét és azért a lehe- városunkban Hodossy Kálmán a Gsne villany ü/em
igazgatója éB felesége F*rkas Ilonka gimn. tanárnő
énekesnő tudása ujabb bizonyítéka nagyszerű olasz B
képsst október 7-től mlcd>n von'tthoz köz- 5 éves kisleánya Klárika. Az életerős, rendkívül értelbe'cwto iskolájának.
Egy j ilenvolt. tőséghez
vetlen bukaresti kocsit kapcsoltat, amelyen átszálláe- mes fy rmeket egy héttel előbb bélhurnt támadta mag,
nélkűl lehet utazni innen Bukarestig.
amely, ól a leggondosabb orvosi kezelés sem menthette
— Nem károsak a Margina eoetgyár ter- meg. Hó* napi nehéz szenvedés után a pusztító kórral
mékel Mu't számunkban hírt ad uik arról, hogy a szemben olyan hőslesen viselkedő ártatlan kis terem— Egy nyelvtanfolyamos osiki tanitó meg- kis ecetgyárak kifogásolták a Mirgina c-.g ecotgyárt- tést elragadta a htlá'. Hidosay Klárika ilyen hirteleu
rendítő tragédiája Oyörgy Béla 25 éveB dltrói ta- mányalt. Feljelentésük nyomán, egészségtelen gyárt- elvesztése nemcsak a szülőket és közvetlen hozzátarnitó, aki Itsiban tartózkodott a csíki és báromssékme- mány elmén le is foglalták a szóban forgó gyár ter- tozókat döbbenti meg. Halála az egész városunk közön<yei félekezeti tanítók nyári nyelvtanfolyamán, meg- mékelt. — A Margina kifogásolta az intézkedéseket, ségét mólységea részvóttel tölti el. Hiszen a csodarándító szerencsétlenség á'dozatául esett. Oyörgy Béla melyuek során a bukaresti egészségügyi hivatal kifő g y e r e k minden tehetségével megáldott Klárika nemamusz ui hó 12 én néhány társával kirándult a Jasl gástalannak minősítette a lefoglalt rcotet s azonnali csak a családnak volt napsugara. Jutott ebből a fénymellett Uaghenibe. A társaság a nagy hőségben fürödni hatállyal felo'dotta a zárlatot. E ténykedésBel a kis ből mindenkinek, amerre ő eljárt Hozzánőtt ez a drága
in nt a Prut vízébe. Qyörpy Bila hirtelen elveBstette ecetgyárak éa a Margina kötöüi hetek óta folyó küz- kedves, szokatlan érteleimtől sugárzó angyal sz egész
l iba alatt a talajt éa elmarttlt. A vls sodra pillanatok delem a nagy gyár javára dőlt el. A Mirgina ecat városunk közönségéhez. NlncBen szem, Amely szárazon
»iatt elragadta as usznl nem tudó szegény fiatal em- képviseletét a helybeli piacon Troháo Antal kereske- maradjon ennek a ntigy megpróbáltatásnak a hírére.
h-ri. Segítségére siető társai nem tudták megmenteni dése látja el.
A jó Isten adia — a jó Isten elvette Hodossy Klári<i,ör»y Bilát, aki a Prutba pusztult. Holttestét még
— Gyógyíthatatlan betegsége a halaiba kát. 0 bizonyára tudja miért. Mi gyarló emberek, akik
nem találták meg. — György Béla megrendítő szeren- kergette. Nagy Mózes helybeli gazda évek óta gyó- igyekszünk ennek a kiszámíthatatlan btflcaeségnek sokcsétlensége vármegyesserte legáltalánosabb réssvétet gyíthatatlan rákbetegségben szenvedett. Irtózatos fáj- szor ilyen kíméletlen csspáBalt a keresztény türelem
okozta. Különösen nagy a részvét szegény szülők Iránt, dalmai következtében többször hangoztatta családja éa megnyugvás vértjével felfogni, ma sem tehetünk
akiknek en a tehetséges, sserény, jóravaló gyermek előtt, hogy véget vet életének. Szerdán kiegyensúlyo- egyebet, minthogy siratjuk őszinte szívvel és a család
volt minden reménységük. Adjon az Isten naklk lelki zott lelkiállapotban Indult ae Oit melletti rendje taka- iránti együttérzésünk rézzvétével meggyászoljuk Hoerőt, bogy est a nagy csapást tudják keresztényi meg- rására. Családja hiába várta. Keresésére indultak, dossy Kiárlkát, akit augusitua 17-ón délután, városunk
nyugvással elviselni.
küsHniágének óriási részvételével temettünk el.
melynek során a folyóba fulladva találták meg.
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— Tennleaezőink s i k e r e i szereplése Sepsis z e n t g y ö r g y ö n A Pálmty kupiért folyó tennlszvers^nyakbeu városunk c^apita elmúlt vasárnap Sepsila
szentgyörgyön mérkőzött. A városok közötti mérkőzést
várisunk 5:3 aránnyal nyerte meg S •psiszettţyorggyel
szemben. A'nyerő számokat: Terkné női egyes. Román
a
éa Sehmiedt férfi páros, Papp férfi egyes, Szhmledl
férfi egyes, P*pp és Szántó foifi páros számai szerezték.
Socitelftţil Proprietarilor Băilor-Tuşnad
— Nyilvános kösaönet. Mindazon jóbnrátokcare se va ţinea
nak, Ismerősöknek ÉB Üzletfeleinknek, akik felejthetlen férjem elhalálozása alkalmából részvétüknek bármi în ziua de 3 S e p t e m v r i e 1935 la ora 10 a. m.,
módon klfsjezéat adtak, ezúton IB bálás köszönetet
în Tuşnad Băl, în sala mare din Eldorado
mondok.
ÖÍV. Harscbdörfer Izsóné.
Ordinea de zi

Convocare

A közönség figyelmébeIII

adunarea generală ordinară

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

Keresztes Kálmán uriszabósága
Csíkszereda, I. G. D u o a - n o o a 110. saam.
A legújabb divat szerint, a logmérsékeltebb árak mellett, kitűnő Bzabásu éa
legelső Bzalon-munka kidolgozással kóBzltem garancia mellett a legújabb
divatú öltönyöket, sporlruhákat, Frenclcoit, Raglan továbbá amoklng-zBakett
és fnkk öltönyöket a legkiválóbb szabással. Keress" fel és meggyőződheti

- - SOCIETATEA VANATORILOH DIN MEItCUREA-

1. Constituirea adunării generale.
2. Primirea dc membri noui şi stabilirea părţilor
de participare.
3. Alegerea membrilor noui în Direcţiune şi comisia de censori in locur celor demisionaţi.
4. Raportul general al Direcţiunei.
— Özv. Dr. Nóvák A l b e r t n e h á z i b a n Csik5. Raporlul comisiei de cenzori.
azeredaban, a város legforgalmasabb helyén, egy
(3. Reportul Directorului medical.
üzlethelyiség kiadó.
7. Raportul inlormaliv despre gestiunea anului
curent.
8. Votarea bugetului anului 1936.
KÖZÜAZDASAG.
9. Chestiunea iluminatului.
A osikmegyei Méhész Egyesület kiall>tása.
10. Eventuale.
E hó 11-ón, v&sirnsp tartotta n cstknrgyei MéConform art. 33 din statute pentru valabilitatea
hész Kij.'blileí népes közpylilését s ennek végeztével
mehész-nersl ünnepségét, összekapcsolván azt efty jó' hotărârilor adunări generale, se cere '/, parle acţiunilor reprezentate şi prezenţa alor 10 membrii, cel puţin.
megrendezett méhészeti kiállítással.
In lipsa acestei condiţiuni adunarea generală se va ţine
Az liunepség és kiállítás he'y <U1 n»f yon h""y isen la 10 Septemvrie 1935, fără considerare de numărul
az EjyeBület méhésztelep^t az úgynevezett .punspo- acţiunilor sau membrilor prezenţi.
rost" választották, amely a város alsó felén, Z rögöd
Tuşnad-Băi, la 16 August 1935.
határában fekszik.
Preşedintele:
Délelőtt fo'yjmán B'énesíy Káro'y elnöklete alatt
népes közgyűlést tartott az EpydSttlet szabadág alatt,
Dr. losif Blaga (ss.)
mely alkalommal megtárpyjltaK az epyíBliiet Upy -it
és a méhéazQttel kapcsolatos fontos teendőket eljaráBokat Btb.
Kozfyiilés befejeztével Kozáu I. gazd. felügyelő
röviden ramutatott a méhészet fontosságára ("pp n eb- A Csiktusnádi Gyógyfürdő Birtokosai
Tusnádfürdőn
ben 9 megyében kérvén a tagokat, hogy az ősszel T á r s u l a t á n a k
rendezendő m z5gazdaa£gt kiállításon minél cspyobb
1935 évi szeptember 3-án, az Eldorádó
számban jelenjenek meg termékeikkel.
nagytermében délelőtt 10 órai kezdettel
A tárgysorozat letárfy Jása után közös ebíd volt,
tartandó
mely alkalommal a tagok ismételten megbeszélték az
elmúlt évek eredményeit, sikereit s egyben megvitatták azokat a nehézségeket, melyok közbejöttek s a
méhészet rentabilitását, méztermeléat stb. kedvezőtleTárgysorozat
nül befolyásolták.
1 A közgyűlés megalakulása.
Djlután fo y^min nyitotta meg B énespy Kiro'y
2. Uj lagok felvétele és a jogok megállapítása.
elnök a kiál.itást eţy szakelőadásai kapcsolatosan,
3. Uj igazgatósági és felügyelő-bizottsági lagok
buzd.tván a tagokat a kitartó nunkára, a méhészet
választása a lemondottak helyébe.
Bzeretetére és annak terjesztésére.
4. Az igazgatóság általános jelentése.
A kiállításon méhészeti terményekkel éB eszköü. A feltigyelö-bizollság jelentése.
zökkel szereplők közül fel kuli említenünk a kiállítás
megszervezőjének Blécessy Károlynak .standját", m y
6. Igazgató főorvos jelenlése.
gazdag anyaggal, szemléltetőn oktatólag és Ízlésesen
7. Igazgatóság tájékoztaló jelentése a folyó évről.
volt felszerelve.
8. Az 1936 évi költségvetés megszavazása.
S lló Gyu'a, S iló Biniám, F-»rkss> litván Cirtáról,
9. A villanyvilágítás ügye.
Biró Gábor és meg eok máa méhész hoBta cl kitartó
10. Esetleges indítványok.
munkájának eredményét.
Az
alapszabályok 33. §-a értelmében jogérvényes
Vo t iit Ízlésesen csomegolt pergetett méz, lépesközgyűlési határozatok hozatalához a képviseli részméz, mülép, viasz, mézpergetók, mthkasok, stb.
1
j ad részének és legkevesebb 10 tagnak a
Fól'lioő volt Bi ó Gábor fitörzBbe vájt krpUjc, vények
jelenléte
szükséges.
Ezen feltételek hiánya esetén a
va'amint Trucza J. h'jreíogóji.
közgyűlés 193Ö évi szeptember hó 10-én a megjelent
A kiállítást igen sokan látogatták meg és még részvények és tagok számára való tekintet nélkül fog
többen szerezték be mézszükséglelüVet, SPCAI is inkább, megtartalni.
mert tudva \o;t, hogy mindenik méhész a iegjobb anyaTuşnad-Băi, 1935 évi augusztus lió 16-án.
got hozta el.
r i u c ÍAOO onnoscat membrilor, oft la zlam de 25 Augnst 1935

ae 7A aranjA o v&nátoare de nríjl 1Q Harghita oom. Clcea. —
Arrnjator e Dl Jakab Alexandra oa e va da lfttnarile necesare.
— A O I K S Z E R E >AI VADÁSZTÁR-ULAT értos'tl a
tagokat, bogy augusztus bó 25-én. vasárrup a csicsdi Hirgltán hlvntalos medvevadászatot rendez. Rendezi Jakab Sándor,
aki a aziikséges felvilágosításokat megadja

Meghívó

CROITORIE LA PRIMUL RANG
K e r e s z t e s Kálmán.
Férfl és egysnruha szabászat tánitásit vállalom.
Háromféle különböző beosztások. 10-2G
E l a d ó k : Gyermekágy, függönyök, képek jutányos
áron. Cim : Stefin-cel-Msre 43.
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w MODELL KALAPOK *
ti« « a p ó n k é n t n j formák oloaó
árban,

H

VENCZBL T A N Á R N É N Á L

M

Ugyanott kéaaülnak m l n d a n n a m ú nól k a l a p o k e i z ő r e n d ü
ŞţT1
anyag h o z z á a d á s á v a l . Kalapok
g
italakitáaa a legrövidebb Idő alatt.
W Csíkszereda, I. C. B r a t l a n n (Glnaná^
ainm)-nooa 112. aa., a S ö r h á z közelében.
m
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Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények
bármilypn tmnayisígben kaphatók.
Cim a Vákár könyvkereskedésben.

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

N*fy szolgálatot tett ezen kicsi szereplésével az
E y-"Biiiat a méhészet terjesztése éa megszerettetése
teren, bizonyítván epyben a méb'FZtt fon'őrségét éa
Bxükb^ge^sé^ét ebben a g»zdag f:oráju mefy ken.
K. I.

Értesítőin a a é. hö'gyközöns^get, bopy sikciüU egy
erüdett, l e g m o d e r n e b b

„Wella" Villany Dauer-gépet
(örőkhullamoBitó)
beszereznem, amivel a l e g s z o l i d a b b á r a k m e l l e t t
K "
ö havi Írásbeli garanciával
a hölgyközönség !•• ndelkei'ésére állok
Bcoaes pártfogásokat bárl t.Vjcs t'sztelett?l:

BARTHA GÉZA
a „ r o r s o " iolrászllzlet ta'ajtlouosa.

Pontos kiszolgálás!

5—5

2 S z ü l ő k figyelmébe I *
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É'te~'tom ^ n é. közönség'-t, hoţv
fdifldiva'-Fzabó m ű h e l y e m b e n
valis'oiii a l e t r j u ' á n y o s a b b áron

szakképzőit vezetés mellott vállal Ingek és gallérokon
kívül a mai kor Igényelnek megfelelően, vegyi uton

n ó i - és f é r f i r u h á k ,
gumikabátok, paplanok
Mt" t i s z t í t á s á t
va'amlnt elbootás nélküli festését, azonnal ós jatányos
árban — teljes megelégedésre.
A t. kezüDség bizalmát és pártfogását tisztelettel kéri:

SZABÓ LÁSZLÓ
14

v e g j t i s z t í t ó éa kelm-featő, Herourea-CIuo,
Bnlev. F e r d i n o n d 62

Könyvkötészeti munkákat
a legszebb ea l e g t a r t ó s a b b
kivitelben a legjntanyosabb
arak mellett eaaközöl a

Sa „ m u n k a " !
5
ALTALÁNOS UTBAIGÁZITÁSI INGAT2
LAN ÉS ÁRUFORGALMI IRODA
H— 1935 »v januir I én működését ujiól megkezdette

g iskolai egyenruhák készítését § «
X

^

G (SÁL ÁRPÁD, MERCUREA-CIUC 5
^

(» rioiai k s o ll-us t tnnáziuoimal izemben)

H

«

•XXXXXXXXXIILXXXXXXXXB a

H

Háló, ebédlő és iroda berendezések
a legegyszerűbbtől a
lagfliomabb kivitelig
• • l 7 « i

ven. Oim a kiadóban.

GŰZMOSO ES VEGYINTÉZET

P l u á l l a l i a stámadások vezetését, ellenó-t i v a l l a l j a (eset, merlegek, adóbevallások
elkéaaicesát a törvényes előírások aaerint.
ea
pióiratsrorinti Uvitílb-n Úgyszintén X
Vidékiek minden megbiaáaát azonnal teljesttí,
*
nindenüg/ban eljár. Jogi ügyekben ügyvédeáklc eg-3renitali.á,ls:at
dünk áll a megbiaók rendelkezésére.
—
reiodoa n y ăţban raktáron tarlók. * «t
Közvetítjük házak, v llák, telkek, mezőgazdaság
tt
T
> I' H*>HH
> III<
blrtoíok vételét, elaláaát vagy bérletet

Mérsékelt á r a k l

Hites könyvelő (contabil autorizat) elvállalja nagyobb cégek mérleg készítését és esetleg könyvelését és leve
lezésés, román, német, magyar Dyel-

u

Vákár üzlet, Csíkszereda.
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Hölgyeim I

„GIlORIfl" ; I S Z T I T Ó

Dr. losif Blaga,
elnök.

U a a í l l i t i i t
beaaareabetók:

i n k k t l

Nagy O. Jószef asztalosnál, Zsögöd.
Megfelelő biztosíték mellett részlsttzetésra Is.
S6 -

K

3xi*e^®lelJn.Ua.et61c

Calea Stefan-cel-Uare 21. alám, földaaint
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• épllletes belsájégek, szántók és
• ka*z41ók valamint tlres beltelkek.
Cim: Sprencz Hugó, Msrcurea-Ciuo.

Eladók

I

Egy teljesen uj szövöszék és két uj
szekrény eladó. Oim a kiadóban.

I

Föut mentén k é t s z o b a előszobával
azonnal k i a d ó . — Gáspár Árpád
tulajdonos.

