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jük azt az elfogu'tságot, amely az Iskolai esztendő
szokásos kellemetlenkedése? Lösött ntm tud felemelkedni még arra a magasságra sem, hopy a má«ll;nak
a fy.'Egébtnek a sérelmező jogát eliemtrje.
Pedig tanítónak és újságnak mint ccve'ői.ek
egyaránt attól függ az eredményes, jó nruikéja, begy
mennyire tudja az események között emelkedett lélekkel kiérdemelni tárgyilagos, Igazságos látás eremét

megértő mestereinek vezetése alatt ki tudja alakítani magában azt a tevékeny, nemesen szociális, mélyen keresztényi
lelkületet, mely nagyrabecsüli miuden munkástestvérét, nem
irtózik semmiféle munkától, hanem megfogja aunak a végét,
ahol éppen találja. Az ilyen lelkületű ifjúság lesz az előcsapata anuak, az idők követelte kisebbségi embertípusnak,
mely a kimüveltebb szellemi erűket készséggel állítja a
miihelybeli és más lizikai munka szolgálatába. Az igy kialakuló iijuság meg fogja cáfolni a mélabús csüggedezőket,
Chele tanfelügyelő
kik nein akurják a tanulásnak értelmét és célját látui; be
a osiki felekezeti lakóiakról. fogja bizonyítani, hogy a tudás hatalom, nemcsak az irodában és a katedrán, hanein a boltban, a műhelyben és az
Az „UJÍVT U'* egyik legutóbbi Fzáma C'kKet eke mellett is. S igy meggyőződik mindenki, hogy érdemes
közöl a c iki f'lükezeli iskolákról. E szerint Cnele a tanulásért, a ludasért áldozatot hozni.
—t.1—

POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI áft TÁRSADALMI HKTILAP.

SzerencBP, hogv van nj-iág és létezik a nyomtatott belü. Az egyedlili fdldi hatolom, amelynek mi»g
m^gmaredt vwlamelyes tekintélye. Ha százszázaléiibHP
nem is a régi a sajtónak ez az ügynevezett aakkbantarti
ereje, mégis csak ar emberi együttélésnek egyik legnagyobb jótéteménye még Igy az erkö esi világunk
lecsúszásának elkoptatottságában ÍB.
Még va'ami, amitől a hatalmasabb is tart. FJ
kező erő, amely sok gonosz indulatot lefog, a cdrajáDan elfojtja a köznek ezémoa elóedijét.
Mi, akik ezzel a betűvel fogln'kozunk látjuk, ho;y
aia >k még mindig megvan a mngs nsgy eu y
A
lenyomtatott gondolatnak, a Kritika jo^ánat-, HZ eseraéuyek-t rendszerbe fogó és közvetítő uj'ágiró muoká
• TK minden cenzúrázó megszoritottság^.ban ÍN hitéfeony
lelke vsn.
A bec^ü'.et^s újságíró mutkája, smint a népi történéseket fe'forja B azokat tudásában felöltöztetve
világgá továbbítja vagy amint bűnöket ostoroz, gaztetteket leplez le, a társadalomnak pgyik IcgfootosAbb
posztját tölti be. Mint az ügyész a társad.tiom, B
e^ndőr a rend és biztonság f jlott ugy virraszt a tisztességes, mérsékelt Irányú ujságbetü az emberi lelkeknek egyensúlya felett.
Ezt a munkát n»m lehet lenézni, SPUI nélkülözni,
sem leterrorlzálnl. D j egészségeB gondo'kozáasal ezt
a munkát ki Bem lehet tiltani éppen abból a környezetből, amely hivatását tekintve roLoafzakma az újság
Írással.
A csikmegyei állami tanítók folyó évi szeptember
hó 17-én nagygyűlésre jöttek ö.-sze városunkban. A
c<iki állami népneveléeügye ÖSBZI jött, bizonyára azért,
hogy megbeszéljék ez elárvu't nevelésügynek irányalt
ós munkarendjét az 1935—36 iskolaévre.
Éi mi törtéjt? A gyüléa megkezdése előtt, a
vezérkar pódiumán ld°ges közlekedés keletkezett. A
terem nttgyszarcu tan,óságán a tómeejelenségek szokásos járványával futott végig valami fenyegető moraj.
Mijd mindennek következményeként rövidesen felszólítást kapott a Brassói Lspok-nak a teremben jelenlevő
muika'áraa, hogy hagyja el a termet. A helyzet megmsgvarázásaként közölték, hogy n tanitÓBág fel van
há^o'odva a magyar sajtónak azon magatartásával
í-z»rrih"D, amelyet az Isto'al erőszakoskodásokkal szemb n tanúsítottak. F'Ibáborcdása olyan mértétü, amelykönnyen gátnkat praHíhat uton esetben, ha valamelyik
maţyir újságíró mint provokáló jelenség a teremben
mard.
Uy nem lehat ludal mit végeztek a tanitók azon
a gvü ésen. De bizonyára nem volt tl'.ko'ni valéju'? és
mícdizt, amit o'-t elhatároztat: annak boc-ületep, jóxzÁndáku kiindu'ása cim irtózik a becsületes Iriiits
jogától Bem.
Hát akkor miért ez a tÜMlmetlen'vf dés. ideges
irtóiHB a jelenlevő sajti figyelő tekintetétől. N>m ért

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

x.

Apróságok. (Folytatás, i
Taplocza és környéke legfélelmetesebb hirű embere —
a inult Bzázad második Mének elején — kétségtelenül
.. Lticzi" volt, a gyergyói katonaszökevény, aki a Hargita
barlangjaiban ,,tárzánu-módra élt s a Tolvajoson át közlekedők kilosztásából tartotta fenn magát.
Hogy „Józsi úrfi", az „Emre-deák" ti», egy véletlen
usszetalálkozás alkalmával, hogy' tisztította raeg a Nagyerdőt ettől a legendás hirü betyártól, azt Péter Árpád nyugalmazott p. ü. tőtanácsOB ur íkinek „Józsi urli* nagybátyja
volt!) adatai alapján, már volt alkalmunk megismerni.
Ezúttal — e kor legfélelmetesebb birü embere, Biczi
után, lássunk egy masikat, akiről, mint a környék legérdekesebb falusi emberéről, mai napig is, csodával határos dolgokat beszélnek az öregek.
Neve András Ignác. Születési helye: Várdotialvának
Taploczálioz legközelebb eső — alsó fele. — Tartózkodási
helye: Taplocza, ahol hosszú iveken keresztül a Csedőknil
szolgált.
•Szolgálati ideje alatt igen kedvenc szórakozása volt,
hogy — ha béréből nagyobb összeghez juthattott —- akkor
pénzt váltatott a vasárnap délután a köréje csődült talusi
gyermekek közi marokkal szórta az aprópénzt, ő pedig
középen karbatett kezekkel a szét terpesztett lábakkal állott
s gyönyörködve azemlilte a gyermekaereg tülekedő harcát a
— garasokirt.
Vigtelennl szerette a gyermekeket: jó lelke volt I
András Ignác legendás erejű is rendkívüli Ügyességű
leginy volt, aki egy alkalommal Fitódon, mivel az ottani
táncban a helybeli legények megharagították, nem a bicskájához, vagy karóhoz nynlt azonnal, bogy iugerlójivel leszá-

csllii tanfelügyelő feiü'vizsgália a váiin-gjóet- felele
isko áit «.a azokban óri tii r^nd-llamiégeke.t t&iát
Az Iskolák felszerelte, valamint egöFzs >giigi i szem
pontokból nem f lelnek me^ az elóiri t oveio'máLyok
oek. A tanfelügyelő tehát m'ndezek. miatt í'elterjbsztéet
tett a közoktatásügyi micinzterhez, HOQRlyben sürgŐB
rendszabályok foganatosítását követeli.
Éi ba kérte a cslkl tanfeügye'ő a rendszabályokat akkor azok nem fognak sokáig késni. Ahogy mi
Anghelescu miniszter ur agilitását és a székelyföldi
közoktatásügy iránti igen rs>ty érdél; ódéir-t ismerjük,
azok a rendszabályok gyor.J 'bban ti ftet öltenek mint
píld'ul az erdélyi éB regáti n<u;di>tik egységesítésének régóta húzódó U;ye.
No és mied zekkol szemben m g a kritikának ae
legyen hangja tanitó urak. Legyünk cs»k igazságosak 1

A fürdőváros és vasúti elágazás

ktrdé íívei kapcsolatom a Csi';i N-pisp j^yzetrovatában m'gjolem cikkről nem tudtam, hogy kiírta, de
tudtam és éreztem, hogy az üres, fölényes és humortalanul kedélyeskedő. Minden egyéb hiányossága f. lett
napirendre tértem, mert hozzá vagyok S7ckva a helyi
hiriaplrodalmi Bzkbadossásokhoz és legfőképpen ahoz,
hogy Csikban a helyetiráH tudása már msgí-ban oklevelet jelent a :urnülista muakárs. Ennek <
.* szellemi
tyu'iszen tsposáBDbk azonban még Itt is határai kell
hogy legyenek, hi-zen a lapjainkat kulturáltabb helyeken és európai inteilingeiciáju emberek is olvassák.
Megjegyzéseimet pusztán a pesszimista fjifogás
terjesztése ellen tettem meg, nem ia törődve arzal,
hogy az kitől származik. Most, hogy a szerző jelentérzett éa személyeskedik, sőt a közügyekkel való
Veni Sancte a rom, kath. főgimnáziumban. foglaUoz^n
rec ptet is ad, kéiytelen vagyok a nyllSzeptember hú 15-ín, a mult vasáuiHp. az dsi ünne- vAncsság előtt megállapítani, hogy a Csiki Néplap
pélyes Veni Sancte-val nyitotlák meg az 11IH5—Sti-iki tau- jtnyzeteinek elkövetője tmur-k a zártkörű társaságnak
évet. Felolvasták az iskolai törvényeket s l >rt pp János igaz- a beltagja, amaly társabág Csikban a közüfyíkkel való
gató az ima magasságba lem'.iiltf b^széilben köszöntötte a fog'.altczast kizárólagossági jeggal Btjátltotta ki. Aki
rendes létszámban visszatért, 'upb;.niitott arcú, triss lelkii közüiÜRk a cselekvésnek erre a terére lépni merészel,
iljuságot. Lelkére kötötte min n
haladásnak és bol- ahba valamilyen cimen h»l« m j n n t ToluVcdí "ţrtrnohdogulásnak mély alapját és rugóját n bensőséges vallásos- Oik nézik, vagy agyonhallgatják, avagy mint legutóbb
ságot s az ezen l'elépülő becsülete?, lelkiismeretes munkát. történt, a tapintatot á^yelm^ztstéet Ízléstelenségnek
Az iijuság becsületes munkája nemcsak az intézet törvé- mluősiiik. Az az erkölcsi terror, amit Itt néhányan
nyeiuek megtaitását jelenti, hauem egyúttal ez a legbizto- önmaguktól kapott mandátummal gyakorolni akarnak
sabb záloga a saját és nemzete minden mostoha körülmé- talán Ízléses vagy ildomoB-e?
nyek közötti fennmaradásának és boldogulásának. De az
Azt mondják azok a rettegett jegyzetek, hogy
arasznyi létű, véges ember még a jobb időkben, a napsütés- 'rjuîk a tűrhetetlen adóprésről. Fáradozzunk csak sz
ben sem állhat meg a Veni Sancte-hól sugárzó magasabb- adóterhek huilómai elleni gátépítésen. Mindenki jól
rendű energiák nélkül, hát hogy tudna megállani a világ- emlékszik, bogy a Cs:ki Néplap jegyzetek rovatánik
háború óta is minduntalan ránkszakadó viharokban! Azért vez töje a cibi p^ntügvigazgatísi'g helyettes pénzürylelkesen, szívből énekelle és énekli mindig az iijuság, a igarg itól rangban levő fő iiztviselőjn volt, annak a
Veni Sancte hagyományos, megkapó szép imáját. Bizony ha pénziigyigazga'iónHk idején, amikor adóvei ezt a vármost a nagy izgalma genli tájakon és máshol is, a diplo- megyét leh-xgerel ék. C-l'-mwsye adóját milliókban
mata kabátok alatt ÍB csakúgy halkan, megrezdülne eunek akkor 'meiték háromszorosán felül. — Ha akkor báraz éueknek a lelke, elég hamar más lenne a világ képe.
mely oVból nem keih- tett a köz itdek védelmére, most
A Veni Sancte felsőbbrendű s a becsületes munka szibadii-ijet kapott rá, miut nyugdíj is és független
megedző erőinek birtokában itjuságunk — minden akadály közéleti ffifiu. Nyugtassa meg a sajat lelkiismeretét
és nehézség közepette is — tud hinni, bízni, remélni, tud önmaga. Ne kívánja, hogy a rossz álmait mi üezük el.
a viharokban is helytállani s bízva küzdeni; az idők szavát
Sz. Cseh /->tván.
moljon (mint az a mai időkben — sajnos — szokásos!)
Tréfáló jókedvében megtette azt, hogy — térdig érű
hanem, hogy félelmetes erejének nagyságát azokkal észre- nagy fűben is — mindeu kaszavágás közben még a nyele
vétethesse, a táncház közelében lévő kertbe összehordott, körül is megforgatta a kaszáját s mégis miudig elsőnek
egy ház és csűr építéséhez szükséges tenyőboronákat, min- vágta ki a rendet, a többiek alig értek vele.
den segítség nélkül, egyedes-egyedül, szerte-széjjel húzogatta
Fiatalabb korában — e6Ős idő esetén — ruháját idea kertben, ugy hogy azokat megint marhákkal kellett egy jében levetette s betette a kalibába száraz helyre s mezterakásba vontatni, arra a helyre, ahol megelőzőleg feküdtek... lenül kaszált tovább, hogy a „gúnyája44 ne ázzék meg.
De nem is akadt •— az igaz! — a k i hozzá mert
K-iii után pedig, mikorra — rendszerint — a levegő
volna közelíteni a litódiak közüli!
is lehűlt, száraz ruháiba vissza bújva, jóiziien k&cagta a
Ilyen és ennél súlyosabb „belyárkodások'-ért a som- társait, kik a tiizhely mellett is dideregtek a kaszálás közlyói székház börtönébe is került — rövid időre —, de ben átázott ruháikban.
onnan is sikerült „meglógnia".
András Ignác egy alkalommal a Nagy Ferenc pusztáMikor újra elfogták s a Nagyerdőn keresztül kisérték ján kivül a Farkazós-ut környékéu dolgozott, mikor — legöt a „zsandárok*, alig, hogy a Barátok kútjához érlek, nagyobb bosszúságára — a puliszka-főző fazakja elhasadt.
kalapját lekapva jó magasan a levegőbe röpítette s .Ne-te-ne!
E szomorú körülmény erősen lehangolta, mert a puliszmi van odafenn!" kiáltással föltelé mutatott....
kát nagyon szerette — az erdőn.
A mitsem sejtő csendőrök a szájukat od& tátva, igyeMunkaközben észrevette, hogy egy madarasi cigány
keztek meglátni, hogy mi a csoda lehet oda-feuu a fejők fazakakkal megrakott szekerével csendesen hajtogat Udvarfelett, mialatt Ignác „egy miccre" olyan ügyesen „oldott hely-felé.
kereket* be a Fészó.pataka-felé, hogy a hamarosan észretért
Erre ő sem volt rest, a kedvező alkalom kihasználá„kakastollasok* még a nyomát sem találták inár, pedig
sára, azonnal az országút mellett termett, hogy a cigánytól
átkutatták irte az egész környéket.
egy lazakacskát kérjen.
Ugyancsak e tájon történt egy csendesebb alkalommal,
Hamarosan ki is választott egyet s körülményeit és
hogy a pünkösdi búcsúra igyekvő „küaső-lődi" keresztaljak
kérte a cigányt, hogy azt adja
egy része ép akkor érkezett oda, amikor ő, nem messze az pénztelenségét ismertetve,
4
úttól, egy hatalmas fenyő levágásához iogott. A feléje bá- neki „Isten nevibe *, mert mindenkép rá van szorulva arra.
De a cigány csak azt hajtogatta, hogy „ma pénzért,
muló bucsusokat meglátva, a fenyőhöz való mindeu liozzávágás után, fejszéjit még a magasba ÍB ieldobta, visszaesés holnap ingyen I"
Neki pedig pénze nem volt....
közben kifogta s megint tovább vágta a fát.
A bucauBok pedig megálllak s ugy rsodálkoztak pajzán
A fazakra nagy szüksége livin, dacára annak, hogy
jó kedvén és ügyességén, mellyel — minden hozzávágás után a cigány iugyen semmikip sem akarta azt adni: megindult
— még a feldobott fejazit ÍB kifogva „cifrázta* a favágást.... vele a szállásfája feli.
Ezt látva a cigány, utánna lépett a ostora nyelével
Oróla mondják az öregek, hogy a környék leghíresebb
kaszása volt. Ha tizen, tizenketten kaszáltak együtt, akkor kiütötte a fazakat az Ignác kéziből.
aem Bkadt mig egy leginy, aki elije mert volna állani a
Erre aztán Ignác is dühbe gurult s visszatérve a
sorban: ő volt mindig a legelaő I
szekérhez, ázt teljes egésziben bidőjtötte a sáncba s mikor
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— Még nem mondhatok aemmli — kezdi. Jelen- sajog a képem tőlük. Viszont a pofonokat egy haragos
leg Itt vagyunk egy rakáa költséggel i s mig egy na- román nr mérte le nekem, kinek íeleségét a félreeső helyen
gyobb kérdőjellel a Jövőt Illetőleg. Egyelőre csak erőszakkal megakartam ölelni. Tehát nyilvánvalóan uem állannyit: feltétlen törvényes alapon, ssolld és becsületes hatok bosszút a haragos úron, mert egyrészt haragjában
Gheorghral, 1935 aaeptember hó- kiszolgálással állnak a szórakozni vágyó közönség ren- könnyen kipótolhatja az eddig kiutalt pofonokat négyre,
(Munkatársunktól). Ejy kicsit borúsan Indultam delkezésére. Legyen sserencsém talán szombaton, akkor másrészt pedig román ember lévén, egy nagyobb asztaltársaságnak tagja, igy sehogy aem opportonos az ügyet zabhasúiról. Feleségem már harmadszor figyelmeztet, többet Is mondhatok.
szemben folytatni, mert enlyos következménnyel járhat. —
hogy a málnaié savanyodík, cukor kellene. Asonban
Megértettem.
Azonban boszut Ülni, mégis csak kell, mert két pofon mé11
nem ei a sBrgós megoldásra váró kérdés hangolt le,
Előaékenyen tusskolnak be, a .belső termekbe, gis csak két poton, még akkor is, ha pont az én képemen
hanem ások a ssomoru ssemek, melyekkel rám nézett ahol előssör ls egy figyelmeztető táblába űtkösöm.
csattantak is el tehát.
s melyekben nemcsak a málnaié savanyúsága, de még
.Pénst kezelő köatlaatvlBelóknek Játszani tlloa I"
És moat következnek a további események:
sok sok más keserüaég is tükrözött.
A törvénynek egy Igen helyea paragrafusa.
Oprisan nr pardon fel áll, egy rúgásra belöki az üres
Mindég ugy érzem, hogy Ilyenkor törik le astán
.Hitelt nem nyújtónk I"
étterem ajtaját és betűt nem tűrő szidalmak között ordítja
egy-egy ragyogás abból a fényből, ami ebben a BZOBa már elaaomorltott.
el szilárd álláspontját, hogy a magyarok disznók, emberevő
morn világban legalább as otthonban kell, kogy vilácivilizáció nélküli bandák és takarodjon innen minden magyar,
gítson.
Negyven leim van, két „zseton11.
bizonyos
A játék javába ment, mikor reszkető kézsel sao mert hanem akkor ő küldi el őket
Utamban egy ssaladó kis gyermek tartóztatott
fel, aki valami nyomtatott Írással kínált, hosaá hamis- rongatom én la as egyik husa lej esem. Próbálok 1 Tar- helyekre.
Volt Oprisan urnák ott egy barátja ÍB, aki megnyugmésseteBen ez mindég Igy kezdődik. A hetedik kártya
kásan hunyorgatva.
27-OB.., nyertem. Nyolcvan lejt. Az egéBa eBtl drnkk tatni igyekezett a zord hőst, hogy ebbe bele kell nyugodni,
MEQH1VÓ.
Van szerencsénk nb. tudomására bozni, bogy éa izgalom, Izzadság alakjában gyönfyösött homlo- mert az egész românia úgyis a magyaroké, itt a románság
nem tehet egyebet, mint kiirtani egytől-egyig őket, vagy
egyesületünk Qbeorgbeni tagozata folyó bó 17-énkomon.
kedden ette 20 órakor tartja
Mig egyet! Harmincnégy.. Újból nyertem. Égisz Budapestre kergetni.
Közben kiderült, hogy Oprisan urnák a jelenlevő
akaratlanul kellett leereszkedjem a mellettem levő
KLUB AVATÓ ÜNNEPÉLYÉT
atb, ttb. Bridge szalon, rulett t
tzórakottató saékro Egyszázhatvan lej.. Te jó Isten, aki velem néhány magyar hölgyről olyanféle véleménye alakult ki,
hogy azok kötelesek magákat neki alázatos megadással odavagy I?
játékok.
adni éa mikor a hölgyek aikoltozva menekültek káromkoÉt
érdekes,
hogy
ott
a
nyüzsgő
és
zsibongó
aaiÖrdög éa pokoli Aaas talán a sserencBe, mely
nea társaságban, a ropogós clgányaene hangjai mellett dásokkal kisért rohamai elől, csodálkozásában törni, zúzni
Így futott ssembe velem ?
táncoló párok köaött, egy ssomoru Baempárt láttam éa kezdte a vendéglős berendezését.
Egyszerre rohannak meg furcaábbnál fnrcsább a már aavanyodó málnaié jutott aa esaembe.
Hogy a komédia teljes legyen, előkerült a csendőr is,
gondolatok. Rulett... Monte-Carlo. Hazárdjáték... SzeDs már menni ia kellett, menni haza, gyoraan a ki szegény minden lehetőt elkövetet, hogy Oprisan úrhoz
rencse, tönkremenés, slkkasstáa, öngyilkosság, temető...
boldogan, ahol — talán — meg máma nem kell mon- senki hozzá ne érjen és hogy továbbra is szabadon brul aliÉn még sohaBcm játaaottam. Nem ia ismerem éa dani, bogy .nincs*, ,nem lehet*, „várjon*.
zálja az egész közönséget.
moat Ime: kérnek, oda hívnak. Megyek. Hogyne menNéhányan meg is kérdezték a csend reprezentánsát,
Ruletteatem. Nyertemi
nék ? Látni akarom I
Istenem, milyen kevéa ia kell moatanában a bol- hogy miért nem tartóztatja le a garázda embert.
De hát mi fán la terem ea a lu'ett?
dogsághoz ?
Mert tartalékos őrnagy — válaszolta.
A Rival Nagy Lexikona 16 lk könyvinek nem
Di ne la merje mondani aenkl többet, hogy a
Erre aztán mi is megnyugodva néztük végig a finálét.
tudom hányadik lapján ezeket irja, amit olvassatok rulett hazárdjáték, hogy a rulett Így éa ngy ea hogy
Az összes vendégek — sokan fizetés nélkül elmenevegyes érzésekkel:)
tönkre teaa, földönfutóvá, aaerencsitlenné nyomorít éa kültek és miután Oprisan ur is meggyőződött, hogy már
— Rtulette: (franc.) ejtsd rulett.
hogy hiénák. Mlköae a .magánuzsora' éa .zálogház- nincs több magyar a csatatéren, csak a csendőr, aki leigaH néven ismeretes, egy igen kedvelt, de egyedUl Ipar'-nak ehhez a kedves és legszebb Játékhoz?
zolta magát neki, hogy bizony 8 román — nem is tud
Monte-Carlo-ban engedélyezett haaárdjáték. A játékhoz
Nem igazi Ezerszer nem igazi A rnlett a leg- magysrul, megnyugodva indult társával a Bzoros felé, hogy
egy számjelekkel vörös és fekete sainekkel ellátott
onnan is kiüldözze a kulturálatlan vad magyarokat.
aBatal szükséges. A bankár által egy gépeaet segít- saebb, a legbecsületesebb, a legtisztább Játék a világon,
Kommentárt nem füzünk az esethez, szép ez igy is.
mely
örömet
éa
boldogságot
sugároz
és...
éB
édesít.
ségével elgurltott pörgettyű (ronlette) haladásának megLegalább nekem egyelőre ez a véleményem.
szűntével meghatározott helyre tett tétek nyernek.
A nyerési esélyek különbözősége szerint változnak a nyert öaazegek, többszörösen la.
Gyilkostói riport,
A nürnbergi birodalmi gyűlés bárom törvénye.
Igy vannak tétek, melyek caak aa aaatal egyik
Örök téma. Szép akkor is, ha leírjak, még szebb, ha Ml erdélyi magyar kisebbség, akik az u'óbbl évek
vagy máaik színét kívánják, vannak egyea számok a
végre számcsoportok. Természetszerűleg mentől keve- nem is beszélünk tóla. Már mint a Gyilkostó és környéke. numerus valacbllusos éa egyéb fajelméletekbőJ némi
sebb a valószlnüiég a nyerésre, annál nagyobb osataA Csiki Lapok mult heti száma másfél hasábon fog- laeletitőt kaptunk, megdöbbenve fogadjuk a német
lékot fliet a bankár, ha a megtett helyen éa számmal lalkozott a szivet, lelket megkapó varázzsal, amit a vak- birodalmi gyűlésnek mult vasárnap hoiott határozatait.
állapodik meg a pörgettyű. Játékszabályok vagy Jobban merően égbetörő sziklák aa emberre gyakorolnak. Megírta A szabadságnak, a Jogegyenlőségnek, a felekezeti
mondva fizetési szabályok vannak, de látékkomblnáció, a természet csendet és áhítatot parancsoló fenségét is. De türelmetlenséget nem ismerő Erdélynek ősi földjén
vIsaaatetBző az a diktatórikus őrjöngés, amellyel a
melynek elsajátításával egyik vagy máialk játszó előnyt akkor bizonyára nem volt ott Opriaann ur.
német nép a világnak utakat mutat, kedvet ébreszt a
szerezhetne a bankár felett, egyáltalán nincs. A legMost vasárnap azonban ő ia kinn volt a tónál. Opri- fajelméletnek az állami életbe való bekapcsolására.
tisztább szerencaejáték.
sán inginer ur Roman-ból. Sokan voltak. Idegenek. A világ Nekünk a nyelvvissgák,
— A roulette továbbá aa a kengerkerék, me'y-it minden részéből éa a csodagép őszi vasárnap délután a
lép'en-ryomon való feltalálása
a könyvkötők haaBnálnak diszltéaek benyomására.
Jakabiiy pensió előtt asztalok mellett várták az autóbusz eleget mutatják, hogy mit jelent a fajelmélet. Akinek
érkezését. Csend van. Halk hangon beszélgetett a közönség, tetszik csak tapsoljon hozzá, csak örvendjen annak
Megnézem I Ha kölcsönkérek ia, de megyek.
A Kolpiog Legényegylet, ezelőtt kereszttel díszí- csupán a híd alatti vizeaés morajlása hallatszott, de ez hazug éa megtévesztő kilengésein Szomorú vége lesz
tett termeit (micsoda hu'lamsáaa az életnek) rendezték viszont hozzátartozik a hangulat komor fenségéhez.
as ilyen fajelméleteB örömnek, amely ami életünkben
Ekkor csattant el a két pofon, mely már sehogyan ls olyan fenyegetően kísért. A nürnbergi német birobe az élelmeB vállalkozók. Fény éa pompa mindenütt.
As érkezőket muzsika fogadja, szóval vlgsn megyünk sem képezte a tennt ecsetelt tájkép tartozékát, amelyet dalmi gyűlésen bárom törvényt hirdettek ki. Az egyik
tönkre. A folszo'gálók egéss Bokaaága áll rendelkezé- hosszabb morfondérozás után be is látott Oprísán mérnök a birodalmi zászlótörvény. Eszerint a német birodalmi
sünk re. Jól öltözött, figyelmes, szimpatikus táraaaág. nr, mert hiszen az illető két polon mégis csak az 6 arcán lobogó a horogkeresztes lobogó, a fekete-fehér piros
Éa Révész úrral, a vezérrel akartam beszélni. A csattant el és nem a vén Czohárdén, tehát szükségesnek szin feltüntetésével; második a birodalmi állampolgárkölcsönös bemutatkozás után, mintha egy árnyalattal tartotta, hogy ezért a hangulat rontásért boszut is álljon. sági törvénv. Birodalmi polgár caak németvérű alattA további események sorozatából következtetve nyil- való lehet. H trmadlk kimondja, hogy a zsidók nem tekintsötétebb lesz a különben jó féifl arc és habozni kezd.
hetők állampolgároknak, csak alattvalóknak. Tilos a
Nem nagyon szeretheti aem sz ujaágokat, de a leg- vánvalóan igy gondolkozhatott:
kevésbé B tolakodó ujaáglrókat.
A pofonokat nyilvánvalóan én kaphattam, mert nekem házasság SRÍdók éa német állampolgárok között.
Az Itten kegyelméből... Érdekea m^gflgynlnl a
hatalmas J pán birodalom legutóbbi kiáltványát; JupAn,
a kiborult s összetört edényeket meglátta, a szörnyűségesen különböző természetéhez képest kitűzött határidők amelynek világhatalmi törekvései nyilvánvalóak, azt
jajgató cigánynak, csípőre tett kézzel csak ennyit mondott: alatt vigetérjenek éa hogy aa Ilyen derékszékek Bzűk- hangoztatja, bogy a Jipán császár nem a nép akara.Legén de! ennyi cserepet én se láttam világéietembe'I!u... ség felett való hosszú Ideig el ne húzódjanak. A tör- tából, hanem Isten kegyelméből birja a hatalmát.
*
vényszék teljességét szám Bzerlnt hit biró t*Bzl kl. Japán erőteljesen lép rá Ismét a Japán nép ősi felfo*
*
András Ignácról még csak annyit, hogy — mint „vén Ennélfogva, ha a választott táblabírák száma a törvé- gására, mely Istent teszi minden hitének középpontlegény" — Alcsikon fejezte be az életét. Egy telbőaziilt nyes hites számon a'u megfogyna, a főtisztviselőnek, jává. — A ml Isten-nélküli világunk sokat tanulhat
avagy helyettesének teljes szabadságában áll a bírák ebből a hírből is.
bika ölte meg.
G. S.
aaámában beállott hiányt a közönséges fyiiléaeken
báromtzáz éves jubiklvűl is helyrepólolnl. Egyébiránt a hlteB tablabirák- leuma.A APázmány-egyetem
magy&r tudományos életnek nagy ünnepe
A székelyek által derékszékeknek nevezett
nak a ddrókazékek tartása céljából bizo'yoB számban van. Ez évben
ünnepli a budapesti Pázmány Páttr
va'.ó kiválasztása következtében az eme megválasz- Tudományegyetem
közönséges székek hatásköre.
alapításának háromszáz évea évtottak közé nem jutott többi hites táblabírák a bíró- fordulóját.
ságokban való megjelenéstől éa üléstől — hacsak őket
Közli Tatnádi Éltbet Qyula dr.
A román belpolitikáoak ma vaaárnsp két nagya bíráskodásból valamelyes törvényes kifogás ki nem
Aa 1791—1792 XCVI1 tc. szerint a „derékszé- aárja — mint előre volt bocsátva, semmiképpen sin aaabásu megmozdulása van. Aa egyik a Conatansában
kek a közönség réssóről kijelölendő helyeken a tör- csenek eltiltva, akiknek is, midőn as űléBben vannak, megtartandó kormányértekeslettel egybekötött népvénykezési Időszakok alatt évenklnt négyazer tartandók, a löntforgó perek ellátáaában saabsd éa döntő szava- gyűléa, ahol Tatarescu miniszterelnök ad bel- és külamelyeken az Illető vármegyének, székelysaéknek vala- zatuk van, mindazonáltal napidíjat egyedül a megvá- politikai programnyilatkozatot; a máaik a déal kormánymennyi hites táblabírája biráskodhatik ugyan, mind- lasztottak kapnak.
párt gyűlése, amelyen a liberális párt oraságos elnöke
Bratlaou Dlnu készül érdekeB as alkotmány módosíazonáltal, nehogy abban az eaetban, amidőn a függőben
A derékazékek tárgyal az uri, flu- éa alaaékekről tásával kapcsolatos megnyilatkozásra.
maradt perek nagyobb száma miatt az összes hites
táblabírák együttesen azoknak megvizsgálását és meg- feljebbezés utján felvitt ügyek, aa egy éa ugyanazon
Az uj közigazgatás tőrvénytervezete
elkészült
vitatását az ő nagykáruk nélkül be nem várhatják, vármegye Baéke'y-tzék vagy vidék joghatósága alá a azt as őszi űléasaak letárgyalja. A javaslat igyekan igazságszolgáltatás a bírák távozása miatt kése- vetett birtokosok éa közönségek köaött támadt határ- szik a közigazgatást kivonni minden politikai befolyis
delmet aaenvcdjen, egyik glrás gyűléstől a másikig ügyek, a nemeaek bűnvádi perei, Bzok az ügyek, alól. Hihetetlen.
12 Jó lelkiismeretű 6a törvénytudó táblabírót fognak amelyeknek a vármegyéken, avagy a királyi táblán
A szélsőjobboldali törekvések ellen Costachescu
kiválasztani, akik a vármegyék, azékelyaaékek éa való folytatáaát as Approb. Conat. IV. R. 1 c. 11. éa volt miniszter
erélyesen tiltakozott a Nemzeti Parasztvidékek kösőnBégel résséről meghatározandó napidíjak 12. cikkelyei a perlekedők tetssésére blatak, aa Appr. párt jasl nagygyűlésén.
mellett, a közügyek elintézése után 1b a közönséges ConBt. III. R. 8. c. 2. cikkelyére alapított psnaszos
gyűlés helyén maradnak él a főtisztnek, vagy amidőn perek, pzóval mindazok as 0>y*k, amelyek fo'ytatása
ea más hivatalos flgyek miatt jelen nem lehet, a fő- határozott törvénynél fogva nincs máa bíróságok elébe
tiszt után következő első tisstnek as elnökléBe mellett utasitva. A aséke'y székekben a pereknek a deréka legszebb i s legtartósabb
a rendes jegyzővel a derékazékek tartsák meg és mind- székeken való folytatására nésve a különböző régi
addig helyt maradjsnsk, smlg a legköselebb mult gyakorlatot kell követni.*
kivitelben a legjatányosabb
derékssókről függőben maradt és az Időközben Indított
árak mellett eszközöl a
L. 1490: LIII. tc. és aa erdélyi kir. táblai utapereket ls fel nem vették, a köaönségek saorgalmaaon sítás 20—24. cikkelyeit.
Ügyelvén arra, hogy u ügyek a törvénynél fogva aaok

A rulett, meg én.

BEL- ÉS KÜLFÖLD.

Könyvkötészeti munkákat

Vákár üzlet, Csíkszereda.
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KÖZGAZDASÁG.
A mesőgazdaaagi kamara közleményei
Ai Idei ősa folyamán nagyobb BzabáBU kiállítás
nyillk meg, amelynek hivatása bemutatni a mesei
gacdálkodas össses ágaiban megvalósított eredményeket. K'állításra kerülnek kalásios is Bsemes gabona
fólik, hüvelyesek, olajos is takarmánynövények a belőlük termelt magvakkal egytttt, miselő ÍB gyógynövények, as állatok egisssigire ártalmas fUvek, a várni agy ében termelt össses gyümölcs és söldségfélék,
méz változatos csomagolásban, sajt is vaj, nemkülönben háal- is ssövőlparl termikek, a legváltozatosabb
kivitelben.
A kiállítás október hó 12 in nyílik meg is október hó 18-án estig lesz nyitva.
H*ai is gazdaBági eszközök kerülnek szétosztásra
mint jutalomtárgyak, oklevelek, arany-, ezüst- és bronzérmek fognak kellemea visszaemlékezésül a kiállítóknak, akik bizonyára méltányolni fogják a Mezőgazdasági Kamara iparkodását ia minél nagyobb Baamban
fognak aaon reaztvennl, miut kiállítók ia látogatók.
Hiss mindnyájunknak az a cilja, bogy látva gazdatarsalnk szebb, jobb és több termését, a Baját magunk
gazdálkodását tegyük minél jövedelmezőbbé.
Kívánatos volna, ha a Fóiisztelendő papság, a
tanitó és jegyző urak, úgyszintén a tekintélyesebb
gazdák minél azéleBebb körben propagálnák a kiállításon való részvételt, amely teljesen dijmentes lesz.
A Gazdakörök valamint az egyes kiállítók falkéretnek, hogy a kiállításra szánt anyagot október
hó 6-ától kezdődőleg juttassák el a Mezőgazdasági
Kamarához.
• *

•

A Háromszékről beszerzett, nemesített, fagyálló
búzavetőmag Bzétosstása megkezdődött. A tökéletesen
tisztított, 14—16 mázaáa hozamokra alkalmaB, 82 Kg. Hl.
auiyu vetőmag már üazögkárosodás ellen preparálva
kerül szétosztásra éB mérsékelt mennyiségben jut azoknak Is, akik bármely oknál fogva nem tudták BzUk-

Bégletelket elójegyeztetni.
•

•

•

A .Ktgia E'oriel Spitalelor Civile (BucureBtl I.,
B-dul Eusabeta 5, Etajul 3) közli, hogy tisztavérü
mangalicza, úgyszintén nagyfajta yorksirel malaczok
({öiyék és kanok) bármely mennyiségben beszerezhetők, a fenti intézmény gaadaaágalban, élősúlyban
30 lejes árban.

A tenyésztők egyeneaen fenti címre Írhatnak, ahol
minden irányban kéazségeaen kapnak útbaigazítást.

KÜLÖNFÉLÉK.
Énekaióval a halálba.
Aa olaaa katonavonatok elindultak. Mint 1914 ben.
Énekszó, lelkeaedÓB. Hivatalos, előre megrendelt hangulat van nyomában mindenfeli. A halálszállltmányoknak ez a sablonos kifutáBl módja. Éi a Duce ls csak
igy csinálja. Parancs van arra, hogy aa AbeBsalniába
i iduió csapatok énekszóval vonuljanak el mindsnütt.
Hát erről az énekszóról jut eBzembe az egykori parancs.
Meg a fülembe cseng, még émelylt éB soha el nem
falejtem a ml hadveaetőségünk támadási parancsát
az 1918 juniusi nagy olasz offenzívára: Juniua 15-én
éjjel 2 órakor kezdődik a támadáat előkészítő pergő
tűz. Az órák ugy Igazitandók, hogy amikor az ellenuéges állásokon a pergőtüzet nyitó első lövedékek
robbannak, akkor pontosan éjjel 2 óra van. A támadásra készülő gyalogság elfoglalja a helyét éa reggel
félnyolc órakor minden rohambullám aa ezred nótájával az ajkán rohamra indul. — Egy pár támadási
parancsban volt réaaünk addig ia. Ilyen nótáBban nem.
Megmosolyogtuk, a rohamsisakokat fogcsikorgatva
melyebbre huztuk, a gázálarcot mint legjobb barátunkat szivünkhöz szorítottuk éa beleültünk éjjel már két
óra előtt a rohambullám legelső vonalába. Minden a
p <rancs aserlnt következett. A borzalmas méretű tüzérségünk kezdte. Nappali viiágosBág lett Aalago felett
és az órákat 2-re igaaltotluk. Attól kezdve öt teljeB
órán kereBztül egy gránáttölcsér fenekén vártuk az
énekes támadás pillanatát. Hu» évea szivünk a torkunkban halálindulót kopogott éa... éa a nóta vége az
lett, hogy fél n>o:c után egy pár óra múlva az angol
pergőtüzben, gázban, gépfegyver aknatüaben ezreknek
fagyasztotta ajkára a halál az ezred nótát. — Azóta
is irtózásszertt megdöbbenés vesz erőt rajtam minden
parancsra ssóló katonaének hallatára. Még akkor ia,
ha az Abeazinia felé viaai szerencsétlen áldozatalt...
— Szabó Béni kérése a közönséghez. Tekintettel arra, hogy januártól mostanig csaknem kizárólag
a képviselői B máa tlaztBégemmel járó teendőkkel foglalkoztam, az öasaes érdekelt lntéaminyektől szabadHágót kirve, 1936 január vigélg a saücsttzemem munkálatait fogom irányítani B végeanl. Egyedüli kivételt
csak a képviselőházban részemre kiosztandó teendők
elvégzése fog képezni. Miután a köztéren való további
szerény munkásságom csak ngy lehetséges, ha a magam
éa családom megélhetését a aaücaüaemem keretében,
Baját munkásságommal blatOBlthatom, Igen kérem fenti
érteBltésam aaives tudomáanlvételét — Szabó Béni
azQca m., országgyűlési képviselő.

— Potyautasok napja a helyi törvónyaaéken. A mult hét kedd napja a „potyautasok napja"
volt a helyi törvényaaiken. Mintegy 60 ügy volt kitűzve tárgyalásra. A vádlottak a legváltozatosabb kifogásokkal indokolták aa Ingyen utazáeukat. Voltak, akik
belsmertik aa igaaat. Végül la a megjelenteket 60 lejre,
akik nem jelentek meg azokra 600 lejes bírságot rótt

kl a törvénysaék.

LAPOK

eláal.

— Meghalt Faskás István. Puskás István, a
— Registru buletin de înscriere nyomtatGyergyól Bank és Takarékpénztár Rt. igazgatója folyó ványok elkészültek és azok bármily mennyiségben
hó 18-án rövid szenvedés ntán meghalt 44 éves korá- kaphatók a Vákár-üzletben.
ban. Az agilis magyar kiBebbBégi életben tevékeny
— A nyugdijak fizetésénél személyesen
szerepet vállalt bankigazgatót egy ritka betegség, a
fehérvérüség támadta meg, amely rövid idő alatt ha- kell jelentkeanl. A nyugdíjpénztár Ismételten Bzlgoru
lálát olozta.
rendelkezésben utasítja a pénsügylgazgatÓBágot, hogy
— Jóslatok 1835 év ősiére. Kit ne érdekelne a-nyugdijakat csak a nyugdíjas személyesen veheti
ezekben a szörnyű aavaroB időkben a jövő. Ki ne fel. A csikmegyei pénzügylgazgatóság ismételten figyelakarna belelátni a holnap titokzatos történéseibe. Hiszen
soha nem volt B történelmi fejlődés olyan gyorsütemű, mezteti a nyugdíjasokat, hogy a kifizetéseknél ezután
mint napjainkban. Egy két év alatt több történik, mint legBzigorubban ragaszkodik ehez a rendelethez.
— Rokkantstatisztika. Csik vár megye pénzügyazelőtt évBzázsdok alatt. Meggyoreult, ijesztő módon
örvénylő körülöttünk minden a Így nem csoda, ha a igazgatósága ÖBBzeaen háromszáz egynehány hadirokholnapot kutató jóslatok la érdekelnek. Figyeljük csak kantat tart nyilván. Az olvasó már ai első látásra
meg, mit mond 1935 év őszére Bednay Rózaika a tg.- valóaalnüleg kevésnek találja eat a azámot. Hogyan
murealek blrea jósnője: ,A világpolitika váltakozáBi lehet, hogy örököaen a legvitéaebb azékely ezredekben
rohamokat szenved. A francia ktt politika zsákuccába vérző vármegyének gyermekei közölt csak Ilyen kevéa
kerül éa fújja a füatöt. Oiassország kirajzott utján számmal maradtak vissza a háborúnak nyomorék áldohalad, de komoly megdöbbenése lesz szeptember vé- zatai. Ei a azám is szomorú világot vei arra aa állagén. Anglia Bzilea terjedelmit vaakarokkal akarja potra, ahogyan a háborús rokkantakkal elbánt a háiáB
öBBsebuznl, miközben Németorsaág o'y momentum előtt utókor. Mert Ciucmegyébez aa 1929 évi ÖBBzelráanál
áll, mely hirtelen fegyvermocdulatra provokálja. Spa- több, mint 1300 rokkant jelentkezett. Tehát éppen
nyolország véres napokat lát. Abeazinia hősi epizódok- egyezer olyan rokkantja van ennek a megyének, akikrokkantságát nem lehetett malg sem elíntezni. De
ban hatalmaa krónikát él. Tana-tó, Gondár, Kek-N lua, nek
mennyi azoknak a hadiözvegyeknek a száma, akik
Dasibutl, Adisa-Abeba, Brit-Szomáii, Juba partjai a egyszerűen
nincsenek felvéve, kimaradtak a statisztivilágsajtónak szenzációkat ad. — A Kisantant felké- kából. Egyszerűen
be vannak kalkulálva a névtelen
szülten néal a história provokáló napi eseményeit. hősök
Boréba és tizenhét év óta a kutya aem törődik
Magyarország különös diplomáciai üzenetet kap. Világ- azzal, hogy legalább a nevük papírra kerüljön.
társadalmunk láthatárán uj krónika ábrák tódulnak
elő. Mintha kivezető fonál sem lenne egyén és töme— Gyorsított eljárással Ítélkeztek. Mult
gek számára. Oroszország nagy Báfár szerepében a számunkban megírtuk, hogy a cartai csendőrBég fellegcéltudatosabb szituáció. Japán—Amerika hadicélokat jelenlesére az ügyészség perbe fogta Kovács István
rejtenek, eől készülnek 1B rea titokban. — Szeptember, 28 évea és Biró Antal 26 éveB aandominici legényeoktóber szép napokkal vigaaztal. Október második ket azon a cimen, hogy a falu között irredenta nótáfelében Keleten felloppan a tél. Karácsonyon innen kat énekeltek. A helyi törvényBzék kedden mér gyorjárvány keletkezik. Romániában egy napon meglepő Bltott eljárással Ítélkezett ia az ügyben ÓB Kovács
proklamácló lesz. Utazási korlátozások általában. Egy Istvánt 4 hónapi elzárásra ÓB 5 ezer lej pénzbüntetésre,
dátumot mindenki nagy érdeklődéssel fog várni. Pénz- mig Biró Antalt 3 hónapra és 6 ezer lej pénzbünteforgalom ritkulás élelmiszerekre aehezül.
tésre Ítélte. — A legények közttl egyik beismerte
— A kirakó vásár napja. Cdksaereda vároa bűnét, mig a máaik részegséggel védekezett.
as őazl Szent Mihály napi klrakóvásárt aaeptember hó
— Vasúti hirek. A C/r. bucureşti vasút igaz30-án tartja meg.
gatósága 50 azázalékoa utazáBt engedélyezett az alábbi
— A vároa 4 lejben msx^malta a tej árát. állomásokra és következő időközökben:
A tej árát llterenkint egyezerre 5 lejre emelték fel
Jaai: Folyó hó 21-én 0-órától, október hó 7-én
az egéaa vonalon. Azzal Indokolják a szomszédos köz- éjjel 24 óráig bezárólag, ahova aa utaBok ugy az induségek tejeaei ezen emelést, hogy a városi tanács lásnál, mint vlSBzatéréBnél fél jegyet kapnak. Az uta5 lejben maximálta a tej árát. — Ezúton ia közöljük, zást megszakítani nem lehet.
bogy ez nem felel meg a valóságnak. A tej árát a
Cernăuţi: Az ott, folyó hó 27 én kezdődő, Éremvárosi tanács 4 lejben állapította meg.
tant (Numismatic) közgyűlésére elutazni folyó bó 27-tól
— Mese revü. Szeptember hó 23 án este 9 órai október hó l-ig lehet, visszatérni pedig folyó hó 29-től
kezdettel és 24 én délután fel 6 órai or a Vigadó nagy- október hó 3-ig. Elutazásnál egészjeggyel, visszautazástermében tartja a Sportegyesület a Veress Irén tánc- nál csak bélyegeztetni kell. Ehhez az utazáshoz a rentanárnő nag n meaerevüjét. Az Igazán hangulatos, a dező bizottság igasolványa la azükBéges. Az utazást
mesevilágába átrlngató Bzép rendezésű eateket Ismé- megszakítani nem lehet.
Timişoara: A folyó hó 20 án kezdődő könyvetelten közönségünk figyelmébe ajánljuk.
közgyűlésére utazók, folyó hó 20-tól, 24 lg, mlg
— Indítvány a temetői ravatalozásokra. lők
visszautazni, folyó hó 22. és 26-a között lehet. FelteEgyre több város lépteti életbe a temetői ravatalozást. telek,
mint Carnovlti-nál.
E szerint a halottat nem Bzabad a háznál tarsanl, ha— Bridge- és sakkverseny Brassóban. A
lál után elszállítják a váios által fenntartott ravatalozó
helyieégbe s a temetés napjáig ott ravatalozzák ful a „Janimea" Kultúregyesület — amint értesülünk —
halottakat. Mondanunk sem kell, hogy a nagyvárosok- altalánoB kívánságra megrendezi Braasó első bridgenak ez a rendszere mindenképpen követésre alka'maB és sakkverseny ét. A versenyek az egyesület Kolostorlehet. Mercurea-Ciuc város, amely caak nem régen ucca 28. szám alatti székhazában (volt .Eiite" kávényitotta meg uj temetőjét, munkaprogramjába beve- ház helyiségeiben), teljesen elkülönített bridge-termeihetni egy modern halottBBhásnak a temetőben való ben lesznek megtartva. A brldge-verseny október hó
megépítését. Fejlődő vároEunk eszel a lépéssel az 11-én kezdődik és annak levezetését Ludwig Alfréd
ÖBBzeB klBvárosok között elsőnek valÓBltana meg egy nyug. ezredeB vállalta. A versenyre nevezni lehet hétköznap az üzleti órák alatt a Llbrarla Universala S. A.
áldásos számba menő újítást.
cégnél, Brassó, Kolostor-ucca 20. (telefon 2—29 ), —
— Igy la lehet adósságot fizetni. Valdos vasár- és ünnepnapokon nappal, valamint hétköznapoPéter voBlobenl gazda Madarász Ágostontól pénzt kért kon eBte aa egyesület titkárságánál.
kölcsön. As Idő telt, az adÓBágot nem törieBztették.
— A Székelység u j aaáma nagy m glepstésErre Midarási több isben sikertelenül kérte. Végül ls
Vaidos lakására ment a pénzért, aki háláját ugy rótta ael szolgál a fürdóink okszerű Ismertetésének uj irányále a szívességért, bogy alaposan elverte egykori jó- val, mint ahogy ez Bikalommal Vâlcele, a régóta ismert
Élőpatakot irja le. A Bok uj történelmi, természeti B
tevőjét.
főként a vizek keletkezésére a azok sokféleségére vo— Halálozás. G y ö r g y L&zár nyug. Igazgató natkozó adat értékessé teBzi ezt az önálló mintaszerű
tanító szeptember hó 16 án reggel szlvszélhüdésben munkát. Iiyan részletes éa könnyen megérthető néphirtelen meghalt J,godin községben. E hunyt köztiszte- szerű leirások kellenek a többi fürdóinkról ásványvizeletben álló tagja volt a csíki magyar társadalomnak, inkről ia. Akkor tudnók meg igazában, hogy milyen
abol 40 éven keresztül állott a nevelésnek olyan fon- kincsei vannak a Székelyföldnek ezen a téren is. A
tos szolgálatában. Hirtelen halála milyBéges megdöb- nagy jó akarattal ÓB gonddal azerkesziett folyóirat megbenést is réBzvétet váltott kl mindenfelé, abol ismer- érdemli Igazán a támogatást. Szerkesztőség és kiadóték mindenkor szerény, urlmodorát, munkás egyénisé- hivatala Odorhelen ven. Előfizetése egy évre 100 lej,
gét. György Láaár mintaképe volt a magya* tanitó nyugdíjasok, tanügyiek, lelkészek számárB csak 60 L.
caaládimádáaának. Gyönyörű, tiz tagot Bzámláló család— Felelmében öngyilkoaaágot követett el.
jában hat gyermeke követte apjának mesterségét, a
melyet ő olyan rajongó szeretettel gyakorolt több mint Kecsedi András ciumáni gazda a kertjében egy kisebb
40 évtizeden keresztül. É ete igazán köabasznn, értékes területen dohányt termelt. Valaki — jó régi székely
élet volt, amelynek Ilyen hirtelen elmúlása vármegye- szokás szerint — a csendőrséget egyenesen rávltte a
Bserte őszinte réBzvétet keltett. György Lázárt folyó gazda „dohányültetvényére". A beáru'.t Kecsedi a beiv szeptember 19 in óriási részvéttel, az ilyen minta vezetett vizsgálattól annyira megijedt, hogy felakaszéletnek kijáró tisztelet impozánB megnyilatkozásával totta magát.
— Sserenosétlenségek. Szabó Dénes cicau-i
helyeatük örök nyugalomra.
— Zongora és ének hangverseny. Szeptem- munkást a Bogdán-féle kőbányában súlyosabb szerenber hó 27-in eate fél 10 órakor a Vigadó nagytermé- csétlenség érte. A cslkl területeken egyre nagyobb
ben Bora Eugenia zongoraműviBznő a páriBi zeneaka- számmal tárják fel a kövea területeket, ahonnan az
démia növendéke, Zavolanu ezredeané énekművésznő utak beburkoláaára legalkalmasabb követ bányásszák,
köireműködéaévei hangversenyt adnak. Jegyek 100, 60 tizekben a bányákban bizonyára az óvintézkedések
és 30 lejeB árban a hangverseny estéjén kaphatók. — hiánya miatt — egyre több szerencsétlenség történik.
Kórjllk a kösönaég pontos megjelenését, mert a hang- Felhívjuk az Illetékes hatÓBágokfigyelmét erre a körülményre.
verseny megkezdézekor a terem ajtóit bezárják.
Kristály Róza a Bandomlnici fűrészen volt alkal— Megvertek agy 80 éves öregembert.
Korodl József éa Pater tusnádi legények felett Itélke- maaáaban. Mnnkaköaben balesetet szenvedett
aett a helybeli törvényssék, akik megverték Saékely
. ErÓBB JózBef tulgheai lakós aa utteBten tartózIstván 80 évea öregembert. A flttal legényeket, akik kodott, amikor arra haladt el a caorda. A játszadozó
magnkrél annyira magfeledkestek, hogy bántalmaztak ökrök egyike főidre zuhant, miközben olyan sseren•gy idősebb éa magával la tehetetlen öregembert, a csétlenül eBett Erősa Jóssefre, hogy annak mindkét
törvénysaék egy-epy hónapi elaárásra ítélte.
lábát összetört*.
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— T ö r v é n y s z é k i hirek. Dohoa Albert sacdo
minici közbirtokossági eltök éa öt társáui<k Ufye volt
mu't kedden kitűzve a törvényszók elótt. Amlni ismeretes Dobos Albert és táreBi szért kerültek vAd^ttak
ként a törvényszék elé, mert még a nyír elején segít
ságéra Biettek egy a csendőrjárőr által leigazoltatott
napszámosnak. Ez ugyanis azt állította, hogy az igazo'ás során elveszett 600 leje. Krre a társaság beleavatkozott a dologba s miután a járőr egyik tagja
fu'ásnak eredt, joggal hitték n székely emberek, fcogt
n c,?ndőrök a bűnösök. Egyik fele a társaságnak üldözni kezdte a szaladó cserdírt, n másik pedig elvette
f-ţy.er't H járőr ott mtradt tagjának. Az ügyből az
ór^p '.r .ne<noV lázadást faragott, me'y most került volne
tárgy i ; áera. Miután a tárgya'ápon egyetlen csendőr
sem jelent mag, azt elnapolták december hónapjára.
— Kedves János tomestl legény B'czo József
tusnádi gazdánál szo'gált, ahonnan ruhanemüeket, biciklit lopott. Az ügyészség eljárást Inditott ellene.
— Bikay Ferencné bánt falvi lakós fe'jelentéat
tett sz ügyészségen B j rssn Anna caomortánl leány
ellen, aki ruhaneműt lopott.
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Registru de prezet>ţi
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Orar etc.
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K Ö N Y V T Á R K I E G É S Z Í T É S R E 00 darab
m o d e r n dlszkötésü m a g y a r k ö n y v olcsón
eladó. — Cim a Vá*ár ÜzleSb'-n.

Tenyészállatok: b i k a , k a n , malacok
eladók. Nagy Imre, Zsögöd. 1-2
Özv. P a p p Doraokoané h á z á b a n 3 szoba, konyháé l a k á s , m e l l e k h e l y i s e g e k k e l azonnal
kiadó.

LIBRĂRIA VÁKÁR, MERCUREA-CIUC

Róm. irat. egyházmegyei
tanács által kiválasztott
szövet, a róm kat. gimnáziumok tanulói részére
egyenruháknak megrendelhető Karácsony Jánosnál, Mer curea Ciuc.
3—s

ÉRTESÍTÉS!
Gimnáziummal szemben, Szőcs Illésnél,
Csíkszeredán, a Bratianu-u. 25. sz. alatt
egy lakás kiadó.
UJ SZ ÜCS-ÜZ LET NYILT,
E l a d ó 3 szoba, k o n y h a , k a m a r a ós mellékhelyihol a szűcs szakmába vágó raindenségekből allo baleőaeg, Str P r i n o i p e l o Carol
u t o n . Cim a k i a d ó h i v a t a l b a n .
i— 2
Demii munkák garancia mellett, szakszerű kivitelben készülnek.
ELV: Versenyképes áron, pontos kiszolA közönség figyelmébeIII
gálásban részesíteni a t. közönséget.

A kapadöntő városi tennisimérközeeek H
EU'.I vr.sár/.sp j»t<zódtak le sportfc'ut uak t 'cniespilyéin.
A Cris:>»-cu fjifi upá* R mm Romu us egyesüktl
a'p'nök t-d'i át a győztes P^PP I.nren^k. Papp Imr^
i<umtr mis idsior k. p'n m g m^g ísklassziíU iudásKEhk
eri'dm-.nyelí ; pp'n a helybei zászlóalj tmo ezíp tjindeká*.
Bilanţ la 31 Decemvrie Í&34.
A Miiná- ifjúsági VrTS'mykupát Mjlnir Oizkár
DEBIT. Cassa in numerar 62.573, Debitorii 4.695.237,
nyertn p. dir.tő^ea Tjrk- Hirdival Bísmben.
Imobile 33 500, Cheltueli de administraţie 174.673,
A F.-jír Bila viicdorlupát pr-dig Búzás B CÍÍ
Total Lei 4.965.983.
Isp'a m=z, ki a döalőt Jibab Z-uzsikával és Fraak
Btbáral játszotta meg.
CREDIT. Capital acţionar 1,750.000, Fondul de conA rői versenye'oport is vét>lg játszotta n lupaverziune 1.194 027, Depuneri 2.006.255, Divim rkőze-s*. A d ; n őt T-irk Rup>rtné és 8;4n'ó Mihályré
dende neridicală 1.207, Dobânzii 14.494, Total
jvszottVí iii»g. A játékot T.r'iDÓ tyerle meg fölényes
Lei 4.965.983.
tTídm^nnye'.
DIRECŢIUNEA.
A női éB az ifjúsági I up4k átadása a kupák elkészülte u'án ünn p jiyes keretek között fog megtörténni.

Ti «telettél értesítem a n. é. közöaiégdt, ho^y 1935 május 1 un m^guyílt

Prima Cassa de Păstrare din Frumoasa Keresztes Kálmán uriszabósága

F o o t b a l l m é r k ő z é s v a s á r n a p d e l u t a p . Sz.-p
tyrnbT hó 22-^3 d^lutáa f^l 4 óni kezdettel a hnlybeii
CS. A K. a Covasnaiak jóiiépass^gü labdarugó cjepa- j ţ
tát látja vendégül barátságos méri őzét re.

Csíkszereda, I. G. D u o a - u o o u 110. sz^m
A legújabb divat szerint, a legm^rsókeiiubb árak mellett, kitűnő szabású ÓJ
log Uső szalon-mutiba kidolgozással készítőm garancia mellett a iegujibb
dr/fwu öisöoyök^t, sportruh^kat, Frenc'ica .t, Rsglun to pábbá sniovln^-ísa'íett
és frakk öltönyöket a logtivúlobb BZIÍbáisal. Keresse ful i;S meggyőződheti

CROITORIE LA PRÍMÜL RANG
K e r e s z t e s Kálmán.

w MODELL KALAPOK g
tiz n a p o s k é n t a j formák oloaí
á r b a » , rrţ.»jgtT»:«clxi.";tt®t^

Ferii és egyenruha szabiszat tánitásat vállalom.
Háromfele különböző beosztások.

^
^

VENCZKL TANARNÉNÁL
M A H n h n n n l í bármilvea tétnlb a, a legolcsóbban k-.pDgyenct»: k é z s ü i n e k m i n d e n K nUUUUIIUN haiók. Ci a * Vákár icönyvkereskedíshen.
neaaü u í i k n l a p c k eieőre&d4
p,
anyag hoasÁ&d&Zfcval. Kalapsk
Nr. 1354—1935 Teményk'ire-kcdők > B i-xporiőrök J s ţ ?
átfllikJtías h :egvöv1det!b Idő alatt.
^
fl;v'olmáb . A preui-i (Qiröjorszáj) áru ózede f-lá'lit ^
(< GŰZMOSÓ ÉS V E G Y egy muzrumot, ibol mindenfele árumintát el lehet \ J Csikazereda, I. C. 3rktie,nn (OliziadISZTITÓ INTÉZET
zium)-uooa i i a . as., a B ó r t á s jtczeiohep.
Q
bnyezni díjmrct'sin, &lik iiSJZflritletcf.be akarnak ^
szakképzett vezetés mellett vülUl lo^ek és gallérokon
1-pi.i, kii djsn-ik ba mintát az ár és feltételek megjelöltével. a kövoiL-zó címre: Bursa di Mirfuri dia Pireu
klvlil a mai kor Igényelnek megfelelően, vogyl uton
(Greci s)
n ó i - és f é r f i r u h á k ,
Nr. 1350,1352,1354-1935. Ö.szefcötUii-'Bt keres- H a l l ó !
- » f
Hallói
gamikabátok, paplanok
nők begluni, ho 'v>d, per ugál és görög c'gek. A névj^j'zeW b-íekinhc-tő B kamara titkári h.vats áfcar, n
M^* t i s z t i t á s á t
hi>»t!ilus órák a'.att.
valamint
dboitá9 aélkiill festését, tiz )naal és jatáuyo9
A diófi furnir ÍS Kpok export tilalmn A 2050. BZ.
árban — teljes migelégedés e.
1935 au^u^ztu< 21-éa rac-ej-lent Decret Regillal fsl
A t. közönség bizalmát és pártfogását tiszteiről kéri:
io.t függ-ííztve. (Moa. Of. No. 192)
E r d é l y közismert mézeskale.oacsa, kl pártfogást kér.

A tg.-muresi, marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara közleményei.
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Jön a Szent Mihály-napi orszáps vásárra
D É Z S Y

SZABÓ LÁSZLÓ

— Értesíteni
a tisztelt kö/ői séget, hogy külföldi taDiilmár yut.Bmról bara érkeztem, e. u'án állán
dóan rendelkezésére állok a t. közönségnek.
Smuk, íogász.

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA

JJ S z ü l ö k figyelmébe I £

Szülők flgyolmebe 1
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köiöj*4 A vt ho^y
fo'-fldiva'.-ízabó m u h e y e m b e o
VÁÍ:B'OIE i

w
^

ju'.Sn y o jl)b áron y ţ

é iskolai egyearuhák készítését §
Jţ
fk
H

előíráss.erlitil i«ii t'b -o U^ys-íltt^n H
deáilz a g r y e n s a p k á t
X
aied 'O n ! i y
-n n:itár«o t >rto'<. M
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Tiszta!; 1 .;;! : >
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^ <5ÁL ÁRPÁP, MERCUREA-CIUC 5
(

rjiu'.i k.«iO'ii:iis eimaaz'.ummal szemben)

^

K e r e s e k m e g v e t e l r e régi erdelyi
S z a k á c s k ö n y v e t . Cimakudóhlvatalbar.
w

Háló, ebédlő és iroda berendezések
a legegyaaerübbtől a
legfinomabb kivitelig

I

a«l7«i l«ai4Uil«tt

•

Nagy G. Juszef asztalosnál, Zsögöd.

I

ínkkal

beaiereahatók:

MsafalsIA blitoalték mellett részletfizetésre Is.
81-

I

i

könyvnyomda, könyv , papir-, író és
rajtszerkeresksdés, k ö n y v k ö t é s z e t
B r a t i a n u uooa 58.

vegvtisztitó íb keim festő, Uerourea-Ciuo,
16
Balev. Fórdincnd 62

Egészén jó állapotban levő Oiiinder éa
balkaru (Sioger) suszter gégék eladók.
G/önös György Gmorghfn"—Gy-irgycsz--3tmi» ós.

Az Iskolai év kezdete alkalmából tisztelettel VHD szereacaém a n. é. közönség ea t. szülök szíves figyoluiábe
ajánUnl ajonaan érkezett árokkal dnsan felszerelt,

könyv-, Írószer-, tan- és
rajzszerkereskedósemet

ÁMailjin n^.gv raktár ro.nÁu magyar taubőuyvekbtn
legjobb miudsé^U körzők, köuyv- és tolltartók, Író- és
rajzszúrek, kltün/i gyártmáoyi h 'gedüb, liegodühorok,
hegedü-alkatrészck, íostókek ós fostöszerok, valamiut
mlnlonnciuU lakolni folyza rlésl oikkckbra.
Das választékban kaphatók íroJaf la/.tírelésl
cikkt'k, dlszljvólpap'rok, papirkülÖuUgessé*
gek. disz* és ajándék müvek, román és magyar ifjasági iratok, Ízléses helybeli és művészi képeslapok, irodalmi és zenemüvek.

Könyvnyomdámban

Könyvkötészetem

mlnd-:n e szakmába vágó
mankák Ízlés s, csinos kivitelben, j u t á n y o s árak
mellett a legrövidebb ldó
alatt készülnek.

elvál'alja mindennemű is
kolal, üzleti és más könyvek ízléses és olosó bekötését ÓB azok tartósságát
garantálja.

Jutányos arak!

P o n t o s kiseo'gálés!

írógépek, Pénzszekrények eladók.
Cim a Csiki L'po'r k;:d j -ba«.

2A „ M U N K A " *
*J
ÁLTALÁNOS UTBAIGÁZITÁSI INGAT^
LAN ÉS ÁRUFORGALMI IRODA
^ 1935 >v janu ir I én működését ujiól megkezdette

^
^

saámadasok veutásét, elleno-g Elvállalja «eaît,
mşrlegak, adob ^vá lások
elkaacicését a tör.enyas elóiraaok aaerint.
«
Tidókiek minden megblaását azonnal teljeetti,
nindea üg/bea eljár. Jogi ügyekben ügyvedünk áll a megbízóit rendel kez »séra. -!l —
Közvetítjük iiázak, v ilik, telkek, mezógaalaaág
birtokok vétolet, elaiását 'agy bérletet

»

M Sa. (3seb IstTÁmeMeseace«a©£se«
Calea Stefan-cel-Ilare 2>. azáoi, föidssint

»
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H E G E D Ű ÓRÁKAT
Töltd-tollak javítását és tisztitását
vállalja a Vákár úzlet.
R a k e t t h a r o a a a o k s z a k s z e r ű e n éa oloaon.
Cim a kiadóbivatalbar.

Iy«a*t*n VtttIfe, >himiril|i>ii, enkmnittw,

oonservatoriumi módszer
szerint, j u t á n y o s á n a d :

S P R E N O Z G I Z I , Osikszereda
Str. Cap. Vulovtol (Harglta-uooa) ae.

