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ban, hopy kikísérje Pál Gibor Igazgatót munkálkodásának és fo.dl lakhelyének házából a Baent Peter-templom
kerítésébe, a cialádl örök hásecskába. A nyitott Bírnál
még e i y a e r felhangzott BB egyháa könyörgése. Aztán
Id. Pál Gábor, a helybeli róm. kat. főgimnázium László D IBŐ dr. búcsúztatta el volt tanítványai nevényugalmazott igaigatója éa világi gondnoka, aa erdélyi ben, Kovács Károly dr. ügyvéd pedig megköszönte a
magyar közélet egyik legnsfyjbb alakja, folyó hó 5-ón nagy hallottnak mindazt B jét, amit példás életével
délután 3 órakor elköltözött a földi küzdelmek teréről. székely fajának tett. A zsúfolásig BŰrU tömeget lelki
Még a hónap elaő napján sajátos gyors lépteivel, erélyes megindulás nyűgözte le, kopogott a föld a lebocsátott
magatartásával megfordult a vároBban a 83 évea öreg koporsón a a gyásaolók Berege még sokáig ott állott
ur a máa nap ágyba döntötte a hirtelen tsmadó tüdő az elmuláB őezlea varázsában.
gyuladáB, a magas kornak ea a veszedelme. Bohaaem
Birhant domborodik Pál Gábor Igazgató elomló
vo't b^-tsg a az utolsó napig betegágyában 1B ugy viselkedett, mintha csak könnyen mellőahető gyengélkedés- teBte fölött.
Életrajza.
ről vo'na szó. Váratlan elmuláBa megrendítette is
Pál Gábor 1862 év január hó 19-én Bzülotett
gyiszba borította az egéaa magyarságot, de kivált
varmegyénk népét, melyet hoaaau életének teljes mun- Bethlenfalván, Udvarhelymegyében. Édesapja Pál Ambrus tekintélyen blrlokOB volt, édesanyja csikmadéfalvi
kájával hüségeBen azolgált.
Láaaló liorbála. A család régi székely nemességét I.
Temetése, gyáaaazertartáa, a háznál. Rákóczy György 1632 ben erősítette meg. Középiskolai
A 134 évea sumuleui udvarbáaban egymást érték tat urnán vait a marosvásárhelyi és a székelyudvarhelyl
a részvétlátogatók, akik vigasztaló szavakkal Ifiy 'ken- főgimnáziumokban, felsőbb tanulmányait pedig a kolozstek a gyáazbaboru't család fájdalmát egyhltenl. Koszo- vári egyetemen végezte, öikén'esl évét a cs. és kir.
rút, virágcsokrok tömege érkezett hódolatul a drága 23. vadászsászlóaljnál szolgálta le. A nagynevű Fogahalott ravatalához.
rassy M hály, erdélyi róm. kat. pü?pök 1876 október
8 aztán harmadnapon délntán, október hó 7 én 11-én neveate kl helyettes tanárnak a cslktomlyól róm.
kitették a holttestet aa udvarra, aa ndvarl park emel- kat. főgimnáziumhoz ; rendes tanárnak 1880-ban, miután
vényes közepére. A magaa ravatal mellett a nagy fizika-számtanból tanári oklevelet Bierzett.
hallott özvegye, a székelv nagyasszony; fial: Gibor és
év február hó 22 én nősült meg. Magához
Andor; veje: Kolozsvári Bála brafsil főiima. Igazgató; méltó 1879.
feleségre talált cslkcsekefalvi Fodor LudovikákadveB unokái ÓB atyjafni. A virágos emelvényt és a ban, Fodor
Iţnâc 48 as honvéd kapitány, kéBŐbb csikgyászoló családot fekete zásaló alatt a főgimnázium som'y&l Ügyvéd leányában. Igen boldog és példaszerű
ifjúsága veBzi körül tanárai veaetéaével. Bzemben a házas életet éltek, sseretettei növelve gyermekeiket:
koporsóval, aa udvarház bejáratánál, állott a papság, Gizellát, Gábort és Andort. Gizella, ki Ko ozsvári Sillye
m-dy feltűnő nagy számmal — több mint negyvenen — Bélának lett a faleaége, áldozatiul esett 1918 ban a
hozta el részvétét. Az egész udvart ÓB kinn az utat B nafy spanyoljárványnak.
nyitott kapukon át megzsufo'ja a sürB tömeg, melyben
Gróf Mallátb G. Károly püspök a nagyérdemű
képviselve volt as egéBB székelység éB a volt tanítvá- tanárt 1900. auiusz usában kinevezte a főgimnázium
nyoknak minden évjárata.
Igazgatójává. 1906 májusában ünn1 p -lte az iskola, as
Bálint Lajos prépost-esperes vezetésével megkezdi egész vármegye részvételéi d 30 éves Bio'zálati jubia gyászszertartást a lelkészek kaia. A sirató aBolozBma leumát nagy bensőséggel és leik <sedéssel. Volt tanlthangjait könnyek klBérlk mindenfelől. A hanyatló nep vácyai, tanártársai és tisztp'ői nev. re ekkor 6000 komeleg, búcsúzó sugaraival elborítja a koporsót s a ronás alapítványt tettek. Érdemeiért ez alkalommal
gyászoló gyülekezet fejére epy-pgv sárgult levelet per- felterjesatétték a Ferenc Jozsef-rend lovagkeresztjere.
getnek le az őszi színekben pompázó fák.
Ezt határozottan visszautasította a kereszten lévő kétBúcsúztak a fák la haladó leveleikkel attól, kinek fejű BSB miatt. A királyi tanácsos-i elmet 1B caak a
1 ítüket köszönhetik. A szertartás után a főgimnázium püspök ur Ismételt rábeszélésére fogadta el.
riszéről Antal Aron tanár boc uztatta a nagy halottat,
R»ndea iskolai munkáján kivül, melyet mindig
akinek egykor diákja volt B majd mind tanár szolgált páratlan lelkesedétsel és szakértelemmel végzett, fonigazgatósága alatt. Magható szavakban vett tőle hucsut tos Intézmények létesítésében vitt vezető szenpet, mint
az udvarhelyi róm. kat. fógimn. nevében Dobos Fererc pl a gimn. kirándulási-alap és egyeBÜlet megteremtése,
dr. tanár, szintén egykori tanitványa.
a Bomlyól árvaház léteBltéBe, az uj főgimnázium paloA temetőben. tájának megépítése. Negyedszázidnál tovább szolgálta
Aztán a gyászmenet elindult hosszú-hoaszu sorok- az Emkét, mint Bnnak titkára. Nem Bzamitva iskolai

Pál Gábor DM- fo'Gimi. POLITIKAI,
m 0 halála.

ünnepélyeken, tanév megnyitásnál és bezárásnál az
ifjúsághoz ÓB szülőkhöz intezett nagyhatású beszédeit,
vezér szónoka volt a vármegyei törvényhatóságnak,
ahol mindig az igaz magyar álláspontot képviselte. —
Hatalmas beszédben utasította el 1896 ban a vármegyei közgyűlésen azt a javaslatot, bogy a Magánjavak
200,000 forintot adjon a vármegyében felállítandó
németnyelvű hadapród iskola számára. De 7 év múlva
az önálló magyar hadsereg ügyében mondott beszédet
a törvényhatósági közgyűlésen, melyet indítványával
magával ragadott. Kossuth Lajos emlékére két laben
azónokolt a törvényhatóság nevében. De nem volt a
vármegyei közéletnek olyan területe, ahol az ő irányitó
szava, muakája ns érvényesült volna. Gazdaságában is
minta módon dolgoaott mind végig. Házát, épületeit
csinosította, udvara parkját, gyümölcsfáit nagy szeretettel gondoatB. 8 ez a foglalkozás tartotta testét, lelkét ruganyoa erőben.
Valóban nagy székely ember mult el ővele. Áldás
ÓB hála poraira!

KÖZGAZDASÁGI ás TAR9ADALMI HKTILAP.

A „CSIKI LAPOK" TÂRQĂJA.
Érdekességek Csiktaplocza község múltjából.
XI.

Jegyzőkönyvi apróságok.
1.apunk iolyó évi 31., 32., 33. éa ü8-ik számaiban —
Taplocza múltjából — néhány olyan apróságot matattam be
olvasóimnak, amelyek nem teljegyezve maradtak ránk,
lianem csak a szájhagyomány — apáról-fiura szálló —
örökségkép élnek még, mai napig is, az öregek ajakán.
Ezúttal pedig jegyzőkönyvekben megörökítve található
apróságokat közlök, melyek — gondolom — szintén nem
lesznek minden érdekesség nélküliek.
Falum múltjának moDográükuB feldolgozásához szükséges adatok gyűjtése közben találtam rá egy az 1700-as
évek közepéről származó községi „protocoílum" maradmaradványaira, melynek 112 oldalát —szabad időmben —
iniudig kedvteléssel böngészgetem.
Pedig nem mondhatnám sem könnyű, aem élvezetes
olvasmánynak ; sem pedig valami különleges értéket képvi«elö adathalmaznak, de azért mégis szívesen el-elidőzök
ni-llette, mert — a nagyobbrészt birtokpereket tárgyaló
jegyzeteken kivül is — sok minden egyéb érdekesség és
adatocska rejtőzködik abban, melyek mind alkalmasok arra,
liugy faluin múltjának képe a messze távol ködéből kiválva
sejthetővé lehessen.
£ cél érdekében olvasgattam el az 1800. és 1900-as
évek minden hozzáférhető községi határozati jegyzőkönyvét
ÍM, melyekből szintén . J e g y z ő k ö n y v i apróságok" cimen
közlök néhány azemelvényecskét.
*
*

•ldűsetéel ti:
Egén árra
Lal 160.—
Félévre
. 80. Negyedévre
, 40.Kolioldre egy éne . 440.Hlrdetéal dijak a 1»«.
oloaóbban eaámlttataak.
Kéaliatok nem adatnak vleiia
Nyílttéri kOilemények
dija aoionklst Lal 25.—
Matfalealk mladaa r i i l m f

*

,,0'ausa Levata io Ceik-Taplocza Anno 1780. Die 7-mo
X.-bris. Coram jnrato: judice losepho Botár m., Item
luratis et Notario. Csi «-Taploczai Bernád István pplua Lovas katona megszóllitván, de eadem Csorda pásztorát Tardos J á n o s t egy fejős teheninek elkárosodása véget, állítván ellene, hogy adgyon számot rólla, minthogy 7 bizony-

ságnak faasiojából kijő, hogy maga saánszándékkal hajtotta

Antal Áron gyásabesiéde.
Tisztelt gyászoló Közönség!
Még négy nappal eaelőtt szavaiban éa mozdulataiban B régi erély, arcvonásain a régi határozottság;
és 24 óra múlva Mors Imperátor ráteriti fekete palástját.... A tegnap élet és erő, DB elomló test és elszálló
lélek. Szinte kétkedve meredünk a végzet szemébe:
bát lehetséges-e ? Hát elköltöaött köaülünk aa, akit
magas kora ellenére ls tetterős, mozgékony féifiaak
láttunk, akinek még hosazu életet jósoltunk.
Dshát „Paliida Mors a'quo pulsat pede pauperum
iabernas regumque turrea. — Et calcanda Bemei via
leti." — A sárga halál egyenlően bekopogtat a szegények kunyhójába éa a gazdagok tornyos kastélyaiba.
Éi egyszer a halál útját végig kell taposnunk. Mágia,
mégla
Balvünkbe markol mindig a fájdalom, a gyábz
köde megüli mindig a lelkünk, valahányszor lekaszál
sorainkból valakit a halál. És mennyivel nagyobb a
közös fájdalom, ha levelet hnllatA mpgj.ar Á l A t H f t b n r . l r
egy-egy OBalopoa fája dől kii Valóban kérdezhetjük
HoratiuBSzal: „Lehet-e szégyen avagy mérték Ilyen
kiváló ember megsiratáaában ?" Mert kiváló embert,
tőt ritka embert siratunk Pál Gábor igazgatóban. Kiváló ember volt a szó minden vonatkozásában, ritka
ember volt a maga fajtájában. Több mint 60 évig csillogott ami kiB székely egünkön a most, hogy lehanyatlott onnan, hogy kialud a fénye, veazteségünköt hirtelen fel sem mérhetjük. Hogy IB mérhetnők fel, Bmíkor
a ml zűrzavaros életünkben a hűség és férfias jellem
hovatovább mind veszendőbe megy a egy ilyen mintaképnek kidólóBe kitölthetetlen ürességet hagy maga
után ? Éppen ezért a Tőle való bucBuzásnak e Bzomoru
percében gyönge, nagyon pyönge az én szavam ereje

jelölt útszakaszra. Négy fejős, vagy meddü tehén után szintén fél ölet; kettő után pedig csak egy „fertáj" ölet!
.Az egy tebeneseket, csitkósokat, vagy borjukkal bírókat pedig ilyen renddel fogják hajtani g y a l o g s z e r b e
kinek egy tehene van, három napot; kinek borjúja, vagy
csikója van, ha azok nem szopok, hanem „rugottak", akkor
kél napot: akinek semmi marhája nincsen, az egy napot
köteles tenni.
Ha pedig a kő berakási munkálata — ily renddel —
nem volna befejezhető, azon esetben — a szükséghez képest — ugyanazokra a sor még egyezer kirovatik.
.De mivel az iga-tartó marhások fél öl kő hozása 12
napokba rétetetik, ahoz képest azokat a kő bérakására is
szorittatni nem lehet, hanem inkább a gyalogszereseket ;
vagy pedig a két-három tehenet tartók szoríttathatnak gyalog*
szereseket ; vagy pedig a két-három tehenet tartók szoríttat*
*
íme Taplocza egyik utcájának a képe 1780-ból ugy, hatnak gyalogszeres munkára a szükséghez képest."
Ezek szeptember 1-től 15-ig egy-egy öl követ voltak
amint azt a maga „sáros'-valóságában elénkbe tárja „Stephanus Gecző pplus de Csik-Taplocza" által saját kezűleg kötelesek berakni az útba.
irt protocollum — jegyzőkönyv 11
Ha pedig valaki a közmunkát azzal akarná kijátszani,
De a lentiek alapján nehogy azt gondoljuk, hogy az hogy marháit — az ut töltési munkálatok megkezdése előtt —
utak és uccák renbehozására és jókarban tartására régebben csalafintaságból eladná s csak a munkálatok befejezése
után akarna más marhákat szerezni, az eladás előtti
nem gondoltak.
Gondolták akkor is, amit bizonyít az a terjedelmes és marha-létszámának megfelelő arányban fog köteleztetni a
miden részletében gondosan kidolgozott „Constitutio" is, közmunka teljesitésére.
A birák pedig (tizes-birák I), ha az irt napokra nem
amelyik 1837-ben, április hó 16-án, az akkori „fungens
falus biró Gergely J á n o s szokott házánál Taplotza Ns. rendelnék ki a szükséges népet — büntetésül — ..a falu
elegyes közönségének gyűlésében közakarattal meghatároz- cassájába két-két forintokat űzessenek* s azon esztendőben
tatott", melynek értelmében a talu rétjén keresztűl-vezető a Nagy-rétből kiosztandó ialu-nyilakból semmi szin alatt
ut (a mai Rét-utja!) négy öl szélességre és a .hely minemü- réazt ne kaphassanak.
aégihez képest illő magasságra való töltése végett, Taplotza
Ha pedig a szeptemberi hfiberakási munkák alkalmáWárdotfalva Na. elegyes közönségét is felszóllitja" —, hogy val mutatnának hanyagságot, akkor — mivel „a Kétbeli
amint azt eddig is tette, moat is a maga szakaszát, a rész nem vétellel ntm büntethetők, a helyett a pénzbeli
Constitutio értelmében, négy öl szélességre töltse ki, büntetés lészen k e t t ő z t e t v e . "
mert ezt Taplocza közönsége is megteszi, hogy az esztenA birák segédjei pedig, ha a biró segítségére nem
dőnkinti ággal való meghordás után is még mindig járha- volnának, naponkint egy ezüst forintig büntettetnek, ha törtatlan ut helyett egy állandó és használható utat nyerjenek. vényes mentséggel nem tndnak védekezni.
A Constitutio szerint minden egy pár igavonó ló,
Akik a megkezdett kőhordáat egyfolytában be nem
vagy ökör után, juoius hó 1-től 15-ig, mindenik gazda kö- fejezik, minden napra, melyen hír nélkül félben hagyták
teles volt egy fél öl követ hordani az elöljáróság által ki- azt, kit ezüst forintot fizetnek.

az egész Csordát oda; az Actor Bernâd István és Job
bágy Molnár Péter két marhái ottan döglöttek meg. Az I.
(I. = indus = panaszolt léltli pásztor menti magát az
Utcának szorosságával és, hogy a marháknak egy része előre
magánosan vette volna arra uttyát a nem kénszeritésből
hajtattak oda, hanem magukra bele hullván némelyek, azoknak bőgésire tódult oda az többi marba is és ugy nyomták
volna bele az megdöglött, pretensioban lévő, két marhát; az
is kijő ugyan mind a két félnek documentumaiból, hogy az
I. pásztor eleget forgódott, hogy megszabadíthassa a sálból
a marhákot, de nem bírt véllek.
Deliberatum. Felvévén mindkét félnek productumait:
tudta a pásztor azon szoros utcát és a árt; minthogy maga
hajtotta azon veszedelmes helyre: tartozik mind a kettőt
megfizetni, mint számadó pásztor — hihetett."
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müvészest műsora:
ahhoz, hogy ó;, slrj&nak peremén feltartóztatva, e Bokszor mutatott irányt messzeteklntő,
Kernné Bibó Ereaébet, aaep»i»zentmaga igazi mivoltában megjelenítsem^
sadalom
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almi életé
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7.. Magyardalokat énekel saját zongorakiséretével Mai
násy Antal.

«atádHfflzefbfli. 1<t ks-pott magnyflgfBtáaf t t g y ba8. Epilógus, tartja Dr. Veress Sándor.
FNVIL-1- HAH.-•
Helyárak I-s3 hely 42 lej, Il ik hely 32 lej, állói >oan jó feleaég. a drága jyiermpkek ép unokák Bzeretete
• i á r1Wj^dáním 'tlkrtplet^rtíttá AieJc- Az Isten sze- hely 22 lej.
*
: éttfe 0?éVmétfffyB'ín«tfí tizznl, hogy a nyugalom
os'iwyr
IIOBBÍU é W 'áTatt 1B teljes teBti és szellemi erővel
fWlíP.-lh,,
áládnalAllg munkálkodhatott.
volt i 24'
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haíéBWb
Nagy szomorúság nehezedik reánk, mindnyájunkra,
Román belpolitika. Az uralkodó jelenleg
de Mégis a legnagyobb Bzokrs, akin legközelebb állót a hadgyakorlatokon tartózkodik, amelynek beSíSAáHftfi,' f
r ü fimlbafatfan' munkásra talált. A tak hozzája. Nehéz a veszteséget elviselni — mondja fejezése u'án október hó 16 a körül tér vissza
zWfliáitó
SfáfeSfléje az igazgatói azékben találta. Horatius — de könnyebbé teszi a türelem azt, amin
'rtM •keitlvS'ttfínden törekvése arra Irán} ult, hogy az változtatni nem lehet. Cseppegtesar-n eryhltő balzsa Sinaiaba. Erre az idóre v á r j á k a pártok a
fairét a vármegye székkelyén fényes és jól felszerelt mot a kegyelmes I<ten a fájó szivekre. És TV, fájdal- királyi kihallgatások megkerdósét. Ugyanekkorszénásra találjon. Mikor életének ezt a nagy munkáját mas szívű barátom, aki az Isten végzése szériát már ra a király elnökletével minisztertanácsot kénttjfvalósulva látta, 35 évi kemény, becsttleteB írunka nem ifjabb, hanem Idősebb P*1 Giborvagy, .aiqacm szítenek elő, amelynek legfontosabb tárgya a
uraö1 nyugalomba vonult. Mint ahogy Mézes a zsidókat memento retui in arduis servare mentem'" — őrizd fegyverkezési alap növelése és az ezzel kaperezette a Jordán folyóig, de az Ígéret földjére nem meg a sors csapásai között a lelked nyugodtságát, őrizd
uf»át be, ujy tett Ő ls, utódára hagyva az uj intézet meg, mert mindnyájunknak terhét hordozod, mindnyá- csolatos költségvetési kérdések lennének. Min
junknak azomoru'áeát viseld. H'szen a halál nem végső den jel arra mutat, hogy a kormány az egyevéAtését.
szó, hiszen KMFZIUS Urunk által felragyogott Bzámunkra
Mindaz a nagy halottnak külső ténykedése volt, a bo'dog föltámadás reménye és a jelen földi tartóz- nes adók felemelésével akarja előteremteni
de a belső, a lelkeket alakitó, azt a szép nagy épüle- kodás házának lerombólásával az egekben örök lakás azokat az összegeket, amelyek erre a célra
teT szellemmel megtöltő munkája talán még fontosabb, készíttetik. Elömlik a teat, de a lélek él s a muabás, szükségesek. Arról is szó van, hogy a tisztvimég aonál is marsdandóbb. Ht volt tanár ember, aki példás életnek emléke fennmarad.
selő fizetéseket leszállítják.
tüzlelkevel, fáradhatatlan szavával, példájával, tisztaNagy halottunk, emléked élni fog a c«ikFZ< r- dai
Az Olasz—Abesszin háború. A. Népszövetjalleméyel és tudásával alkotta, képezte az ifjúságot:
akkor Ő iíyen volt. Nemzedekeket nevelt, nemzedéke- főgimnázium f-tlai között, a magyar szivekben és ség közgyűlése októb r bó 11 én döntött BZ
ket alakított s mindenikre rányomta egyéni bélyegi t. családod sz r-itetébon. Toló me-okkal fogják Eirodra 0 asz—Abesszin kotfl k'us ügyében. A tanica
AJKkjíval, megjelenésével, szavának hatásával, szelle- szórni az emlékezés virágait. És most in p;ip:tuum, az Olaszország elleni szankciókat megszavazta.
mének élénkségével egyénisége fogalom lett az ifjúság fráter, ave a qae vale — micdorötre Isten hozzad I
Ausztria, Magyarország és Albánia ezen szanke'cótt. Még a leghanyagabb, legvásottBbb tenn é is tiszciók ellen szavaztak. A határozat kimondja,
totettPl ejtette ki a nevét. Éi ba megcsillant humora
eqy-egy találó megjegyzésében, vagy ahogy a rászol- Lelkészbeiktató ünnepség és müvész-est. hogy háború? szankciókat nem alkalmainak
gálót megpirongatta: szavai Bzájról-Ezájra jártak évtlTakács Károly helybeli református esperes nyugalomba Olaszország ellen, azonban a Népszövetség tagzslek multán is. A katonás rendnek s a spártai rövid
vonulásával
a püspökség Kovács Pál gheorgheni lelkészt államai nem szállítanak semmiféle hadianyagot
Bégnek volt az embere. Független, előkelő lélek, tömeg1
nevezte
ki
a
mercurea-ciuci református egyházközség élére. 0'<as7országnak. Ezután a határozat után a.
saeliem után nem induló, klctlnyeskedések'ő . távolálló.
Kovács Pálnak az ünnepélyes beiktatását f. év októ- genfi közgyűlést e'nspoltak, az ülésszakot azonMint igazgató tanárnak, tanítványnak egyaránt igaz
ber lll-áu (vasárnap) d. e. léi 11 urakor tartják ineg a ban nem fejezték be s a Népszövetség* tovább
bftfátja, támogatója es atyja.
-- Nyugdíjas korában sem volt a tétlen szemlélődés- helybeli református templomban.
it együtt marad.
niir és az öreges pihenésnek az embere. R'ndezett.
Az alkalom ünnepélyességét emeli Dr Vásárhelyi
Az olasz haderők az abesszin harctéren
p«dvt gazdiaága körül ép ugy tevéke*y-fedett, mint János református püspökhelyettesnek a városuukka való
.. - -1..- V. u..i.ju.üuu. it^J.tn lakulájáról sem f'ledkezett érkezése, amely tény nemcsak vármegyénk rcfonuátusságá ujabb napy támadásokra késEÜlnek. A felderínwfc. Mini az intézet gondnoka á'iandó érintkezést tsr- nak, de vármegyénk egész magyarságának megtiszteltetést tések szerint az Abesszin hadsereg részéről iu
tdM azzal, minden dolga, gondja iránt folytonosan érdek- és üunepi eseményt jelent.
nagy erőket csoportosítanak s igy gyilkos ütlófflött. Örvendezett a ml örömünkkel és megosztotta a
A lelkészbeiktatás ünnejii fényének emelésére a Rea-fcfcomoruságuakat. Hiszen csak nem régen bisi r:e ki formátus Nőszövetség október 13-án i vasárnap) este 9 óra- közetek vannak küszöbön.
A görögök megszüntették a köztársasági
u»t^ÜÓ útjára KÍBS.IÍ L .jost, nayy zerü utrdit az igaz- kor a vigadó nagytermében miivés/-estet rendez, amelynek
grft'. Piesbeíi ój a mu t télen Vdncznl Jiz^efit, utódá' keretéken beszédet mond Dr. Vásárhelyi János püspök- formát. \ g ö r ö g k o r m á n y k i m o n d : » a király>• tanári tzíken, H ;i,... be sok szomorúságot hozott heljettes, a romániai uiagyar kisebbség egyik legkiválóbb s á g v i s s z a á l l í t á s á t .
ránk ez BZ esztendő I
vezéregyénisége.
DJ nem csak az iskola tucsuzik Tőle, amelyben
Az ostélyre, amelyuek létrehozásán és értékes prog- ELVESZETT folyó évi Kz-ptember hó 11-én Peiru
magijai emiíket állított, hanem búcsúzik a magyar ramjának kialbkitásáu Dr. Balogh Lajosué a ret. NőszövetR rea vapurállomásop 2 d»rcb fcnykipes h-.ditnrjsdVoTj is, melynek tevékeny vezére, éltető kovásza ség elnöke és Takács Lajos annyit fáradoztak, valamint a
rokkfn: Igazo'zécy. Bic.iületes megtaláló k C
voit mindhalálig. Sjkszor riasztotta fel hathatós szavá lelkészbeiktató ünnepélyre a rendezőség lapunk ulján is
Lipok kiidóhivatalában adja la hol 100 lt-j juta
VÍ.I a há'ioru előtt a szuiyadozó varmegyei életet; tisztelettel meghívja a közönséget.
lomban részesü'.
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Aki a követ kihordani nem akarja, minden fél ölért
Mindig HZ uto'só ptdóor mögött állt. Szál- Am^'y főfóprefektus utóbb igy # 'g"zcdotf :
hat ezüst iorintot köteles Űzetni s a nyilrészét is elve- egyenes alakjában, kimény és határozott vonásain
— Kízeit csókolom,* NaccságOB
Igazgató ur I...
szíti arra az esztendőre.
•
mindig Ufy akudt meg a gyermekszem, mintha valami
*
A gyalogszéresek pedig, a nem teljesitett napért, jóaágoa Giniu z azt BUgta vo'ua :
Nem emlékszem, hogy lett volna tanárunk R jta
— egy ezüst iorintot fizetnek.
— Nézd meg jól és mintáid Őt...
kívül, akinek valsml „magunk között való" mellek*
*
A kiszabott bunteteseket a „bírák azonnal magok
névvel ne kedvesked'üok volna...
hatalmukból eű'eijualják, hogy eztet (t. i. az ut javítási mun•
*
Tanítványai mondták:
kát !) a maga rendes uttyán — akadály nélkül — megtenni
•
..Hi
pad
ins
pontosan
tanterembe
lépaM,
ajtóleliessen, — meghatároztatott...*
Soha, egyetlen diáktól Be hallottam, hogy Róla
*

*

A fentiekben ismertetett körültekintő intézkedések
lolytán, a becsületes és szorgalmas munka árán, ina
Taplocza községnek egyik legjobb utja a Iiét-utja, melynek furgalina — ugy télen, mint különösen nyáron —
óriási.
G. S.
(Folyt, kőv.)

Gyöngyszemek id. Pál Q&bor életóból.

betevés u'án megállt, szemben a kamasz vagy na^ty
b<ju*!u dláVovkal, régig nézett rajtuk s aki nem volt
rendben a do'g ihal, azt a hideg kezdte rázol tekic
titétől. P.d ! g — fiţyeles árán — Ithe'etlen volt neki
.birugiil': — mindmt uty megrágott a diák-népnek,
mint széke'y ídessnya a borsót — kicsi fi inak.
Dt amil o: magyarázott s kréta kréta u'-án pattogott és porzott pjsét a táb'án E orsnn mozgó kezében,
mialatt alakja is a művészi előadó minden fl*U'áját
megjátszotta — egyszi r caak, vátatlsoul, hátrafordult
s a mied g i u ylságra hajló, gézengúz diáknépet Igy
rettentette figyelemre szakadásig:
— Maga — ott... nem fljyell
S a flgyelm itknre rámutató u j — Bohasem tévedatt...

N igyon szeretném, ba valaha csak egy órán át
is — tmiiott volua.
Da nem tanított, mert engem néhai J »kab Aital
*
•
vezatett végig a számtanból.
*
Árnál inkább örvendek annak a pár gyöngyszemP sta bácsi, BZ öreg .bedelus" (.b d^llus* ból
nek, ami «urau'eu-clucl diákemlékeim közül Róla — csinált székely BKÍ) csendes m-igvetéBBel tekintett minmegmaradt...
den kamaszodó diákra, viszont atyai jóakarattal, FŐ'
• * •
bizonyo», kemény — turáni ábrázatához mért gyöngédH-trisnyás góbécsk» vo'tam akkor, a fe'cdki faj- séggé minden gyámoltalan tikéra (e'ső osztályos
diát) — és nagy-nagy respsktusaal a nyolcasokra.
tából. T. hát butácska, de minden uj dologra kerek (Mart
kilátás voit pengőre s érettségi Bzlvarre).
Ez?mmel figyelő. Naivan egyszerű s éppen az^rt minden
Milţen
meghajolva köszöntött aronbsn mind»D
szivacsnál jobb felszívó képességű.
sőt a paptanároknak a „dl'csirk8séL,,-et
Mai gyönyörű udvarának éB kertjének fái — akkor tanárembert,
'S eldörmögte medvehangján.
jóv*l kisfbbek voltak, de nekem ott meBcorsaág látHtnem, amikor Pal Gibor tanár úrral került
szott... És mindig vnlaml szent félelemmel néztem
k .pújára, honnan ő mindez őszl-tavaezl reggelen pst- «zembe, biztosan a bosnyák-hadjáratból vett valami
to;Ó IHS.TIU léptekkel lodu't a klastrom felé, hová tábornok em'éket: frontba állo t, zsíros kalapjához
mi, diákok is szépen zaongó sorban mentünk a reggeli emelte kemény bütykös kezét B alázatosan suttogta I

••en tmisére.

— Kszit csókolom, Tekintetes Tanár ur I

másképpen szólt volna, mint CBak igy : „Pal Gábor
tanár ur'...
Hita mögött Be mer'-ük, de n m is akartuk — a
Nati tartozó tiszteletet megtagadni.
*

*

»

Mikor harminc éves tanári jublU urnát ünrn pelte,
az elbg-lu'isl p^pnövmdékek — volt thuitványaival
együtt — Igy köszöntötték táviratban:
.Hogy anryi sok X tő ,
Miket a táMnrn vetett,
A kegyes É ; öinek
Hirmat már visda:-fizetett —
Örvendeznek a székely kir papok.
Éíek múlva is meleg örömet sugárzó tekintettel
emlegette ezt a táviratot. E:eznl lehetett, hogy mindent
ciak az if,u;âiţ halfdáeáért B a nagy X: BZ Örökkévalóság gondolatáért tett.
...Most mér nlrcs N*ki sem kicsi, seih nagy X:
lassa meg Istent, amint van.. és fizessen meg a
nagy Ur es Atya minden pattogó ütemben bemutBtolt,
levezetett és diadalmas örömmel megoldott X-et
Neki az ÖrökWWa'ósághnn!
Szekely Öregdiák Testvéreim I Kérlek Mindnyájatokat, hogy velem együtt igy imádkozzatok Érette és
mindnyájan ezrd^gesséteV ötsze a Róla a Tőle őrzntt
gyöngyszemeket >elvetekben, Írogassátok azépeu, cicoma nélkül ÖSBBO a küldjétek Pap Jinos mercureaciuci igazgató ur kezéhez, bogy „semmi azokból el ne
vesszen, hanem a jövendő Ifjúság számára is — élete
1 gyér.

1986 október havában.
Biró Fereno, plébános.
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KiB riport, egy-két szép nótáról:

Le hullott már...
.La hullott mir mioden lerél
Vége v.m a nyárnak
Etthajnali harangszónál
Mér hiába várlak"...
irts: Dr. Lengyel Emil. Zenéjét •• eriette: Polgár Jónef.

Gheorgheni.

(Munkatársunktól). Este nyolc Ara lőhetett éa eaett
az efó. Felettünk nyomasztóan terpeszkedett aa élőmszürke ég, hogy még aaomornhbá tagyen minden érzéat,
ami bennünk ól.
Egy csendes, halkssava ember kért, tsrtsnék vele
n ha már Nmertm a szöveget, hallgassam meg a melodiát ls. Kitüntetés volt számomra, blssen nyilvánvaló,
hogy vélemonyemet szeretné hallani.
A komponista szívesen fogad éB látom, hogy örül.
Különösen térsémát simogatja meleg, cslllogé aseme,
ug- nézve reá, mint akiknek köaöa titkuk van, ami
csak az Övék és aminek feltó szeretetét, ápolását habár ma m?g csak a ragyogó álmok fütlk, de érséeelkb>n gazdag és szfp akarásokkal törtetó költéeaetük,
ibégis csak aa 6k lelkűkből fakad.
A zongora fehér bllleatyüsora néma ballgatásaal
vigyorog felém, mlg a szerzők szerényen készülődnek
a .beír u'ató'-ra.
Mihály Mariska, ss együttes haimadik szerep
!óje ül a zongoránál, akit mindenütt ott látunk, ahol
csak szépet és jót tehet.
És ahogy nézem ezt a három embert, akik érzéswiáeuk eggyédobbanáaa köaben, a zena ÓB nótán ker-sztül osztogatják aa emberi érzések legszebbikét,
i-.ugy ugyanakkor keretek közé kényszerltett akarásuLit, egy még szomorúbb, a nálunk oly kegyetlenül
^o^ássá vált „Malegtintéfa" tegye lehetetlenné, egy
'.Hz'ia sora fájdalmát érzem, melyben azok a hibások,
U b megértés ÓB elismerésnek legparányibb atomját
csak azért zárják ki magukból, mert az a „valami*
a mi'ck, belőlünk való.
Szomorú gondolataimból a loogora szava riasztott
[tl D) milyen jó Is volt tovább hallani:
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KÜLÖNFÉLÉK.
A gyermek
a mai oehéz Idők legnagyobb problémája. Nemcsak
as Idekötött helysetttnkben, nemcsak egy egéasen átváltozott életkörülmények közé Jutott népnek a szempontjait tekintve. A gyermek ma az uj formák utáu
kutató, nagy és hullámáé gyötrődésekben klbontakozá
aokat kereső társadalmaknak kapkodásában az egéas
világos, minden nemzetnél egyaránt vajudé kérdést
képes. A gyermekit igyekszik kézben tartani BZ egyház, aa állam, dé eaeken kivül a társadalmi Irányoknak és .Izmusoknak* sokasága leselkedik, elkspni
minden jövőnek legfontosabb aálogát a gyermeket
E'al, látja mindenki, bogy eaekben a naponként történelmi helyzeteket kavaró, ezekben a ferge légként
örvénylő időkben a gyermek ls egéanen más lett Uj
típus formálódik, amelyben már fel Bem Ismerjük eaak
egy évtized előtti komák a gyermekvilágát aem. Sok
megdöbbenté jelenségfigyelmeztet minden szülőt ana,
hogy esek bea a sorsforduló ée aa uj ember kiformálásában olyan átmeneti nehézségek köaé jutott Időkben
ne legyen értelmetlen kerékkötője a neveléa nagy
munkájának. Vigyáazon arra, hogy a gyermekét botturnérra kéaaülnek. Elió állomás helyük Mercurna C uc doggá, a jövőjét sséppé, az életei kiegyensúlyozottá
leás, ahol szép és értékes programmal lépnek • közön- csak a bitvallásos alapon éllé neveléB, a krisztusi
ség el£, megcsillogtatva az őserőbrn élő tudást és gondolatra épített iskola adhatja meg. Aa a gyermek
mioden saépet, mely a kulturán kernsatül mutatja az lélek, amely már as Iskolapadjabél a szeretetnek, a
szelídségnek forrásait fogja ssivnl, az a mainál szebben
élni akarás*.
be a jövő társadalmát. A gyermek utáni nagy
Dr. Lengyel Emil a kitűnő versíró, Erdély egyik rendezi
tülekedésben, amikor a legsaörnyübb, a legvadabb
legjobb „DANI"-bája is, aki a tájszólások zamatoB- gyiilöletlrányok
Igyakeanek késbekeritenl a gyermeken
íága 's eredetiségével ugy Rózsahegyi Kálmán mint kereaztül a jövőt,
fokozott éberaéggel vigyázzunk éa
Hosszú Zoltán nagynevű azlnmüvéazekkel ia felvenné ne engedjük gyermekeink
lelkét elkallódni. Család és
a versenyt. Azonban tu'napy eaerénysége éa mindennek Iakola köaös megértéssel, egymásiránti
és
caak B komoly meglátáaokon keresztül való elblráláaa ragaszkodással van hivatva arra, hogybisalommal
a mai idők
nem engedték a nyilvánosság elé D > most már remél-gyötrődő gyermekét bltvalláaos alapon kiegyensúlyozza
jük, hogy többször fogjuk látni és hallani ott, ahová és révbe juttassa.
szinte rendeltetve van — a rivaldák fényébe.

— A Prefektura előtti tér kialakulása.
Ugyancsak eat Írhatom Polgár József komponistáról, akinél különb „psraeat* ot éa egyben cigányt la A prefektura előtti térnek rendesése hetek éta tart.
alig tBlálnl a színpadon, még a hivatásos színészek Aki látta az átformáló munka kibontakozását az megállapíthatja már most, hogy a város ezsel a térrel ls
köaött is.
lendületet kap. Örömmel értesülünk, hogy FaEs a két ember Indult egy közös, Igen-igen szép, ujabb
roga
polgármester
javaslatát a vármegyei állandó
de tövises útra, hogy ugy játékaikkal, mint a cene éa tanács elfogadva beleegyeaett vógül a megyeháa homloknétán ktresztül Bzerrazenek dic;őígeí saját magnk zatának teljes felszabadításába. Igy a fasort eltávolít„Megizentem egy levéllel
és embertársaiknak.
G ó b é . ják onnan. As épület előtt egy egészen alacsony kóalap
Meg az őszi hideg széllel
voaul végig, amelyre nem jóa kerítés, csupán diBziiő
Aem butulok érted
hullám-lánc. Ejzel a prefektura előtti tér az eredeti
Nem akarok soha-soha
elgondolást inkább megközelítő megoldást nyer, ha
Találkozni vélled"...
már nem aikerült a járdát közvetlenül aa épület alatt
Az őszi b'deg szél psd'g, mintha csakusyan
elvinni.
a?ór.\vra kapta volna az üzenetet, jókedvűen fütyörészett tovább, mlg a caendeaen szitáló eső egyforma
— Megszüntettek a községi jellegét BaileTnsnad nak. Tusnádfürdő; a lakóssag állandó tiitazizfgássel kopogott aa ablakon.
tosása ellenére a mult évben közsérfé nvtivánitották.
L»lke tűsétől égő, piros arccal fordu't felém
Az illetékes líinlsaterinm 004855 ssámu
A villa tulajdonosok aaéta mindent elkövetlek, üogy
bz iró:
ezen káros és oem kívánatos helyzetet megszüntessék.
engedélye alapján:
Tetszik ? Uit szólsz hozzá ?
Egyik beadványt a másik után terjeeatették eiő as
Nem fsleltem Bemmit.
illetékes mloissterhes, amelyben kértek a községi jelMindennemű
Oomerţi
és
A zongora 's melodia utolsó hacgjalnak zümmöleg megszűntetését. Kost végül a M uiaztor teljesítette
fogott megbabonázva azt sem tudva most már,
szerenosejatekok I
a kérést és visszaállította a rágl állapotot. Tarméase> ik a szebb, elragadóbb, a szöveg vagy m*!odia?
to-en ebbe nem nyugodtak bele azok, akik a fürdőnek
DJ higv e:yiitt valeml szokatlan hatást éa írzért válOlcsó kávéházi szórakozás,
községi jellegéhez ragasskodusk. Igy moat ismét elketoltak ki, azt mélyen éreztem,
serdült haic tört ki, amely arra törekszik, hogy mind
Olvasóterem, zene és tánc
a három Tusnad-ot egy községi jelleggel fürdőhellyé
— Tudtam, gondolta m — mondja, bogy te, a
nyilváníttassa.
Lsvesék közül is meg fogsz érteni.
I^en... én megértettem.
— AB inea-i fafeldolgozó szövetkezet mun
Cercul Proprietarilor Sindicatului Urban flékja: kajat gánosoljak. As ineui közbirtokosság tagjai
És egymásután jöttek a szebbnél-szebb nóták.
szövetkezetbe tömörültek, azon célbél, hogy fájukat
.ik»őí megírt és lélekkel kotlára tott milodiák,
Gheorgheniben, Főtér 24.
saját msguk termeljék ki éa értékes taék. A Csík-.i lyvk csak onnan legbelülről tudják sírni igazén:
(Oyergjóaientmlklóa)
z—
megyében Sztankó Zoltán éa Pitner Atpád kezdemé„En Istenem osak még egyszer megláthatnám azt
nyezésével a szövetkezeti gondolat mellett hangulatot
[* házat
teremtelt munkának egyik eredménye ez ÍB. Sajnos,
Megcsókolnék minden-minden harmatozó rózsahogy mindenfelé nincsen meg as a támogató, jóinduiszálat.
latú Bzellem, amely népünknek a azövetkeaes iránt
Megbékülnék a világgal » nem maradnál Te sem
felkeltett érdekiődéBét tovább bátorítja. Igy BB ineu-i
[árván
Nemrégen hunyt el Gheorgbenlben Kaeaal Lajos közbirtokosság tagjainak eţy fttréaa iránti engedélyét
Azt a fehér meszelt házat soha többé el nem
sumuleui nyug. fógimn. Igaagató, a költői lelkű p»p és a főszolgablróság az erdőtörvény 60. § a értelmében
[hagynám'. pedagógus. Élte végén ls felkeresték hű és ragasakcdó véleményezés végett áttette aa erdsaaeti hatóságoktanítványai éa tanítványainak gyermekei, akiknek egyi- nak. Ezek moat a fürészre azon a címen nem adnak
Itt aztán mindannyian e'csendeaedtünk.
Mariska lesütött fejjel emiitette Isteot. Éa ez kéhez az 1933 évi november hó 18 án igen kndvea kedvező véleményt, hogy as trdóre tűzveszélyes (paösszeszorult torkom Igyekeztem egy-két köhintéasel levelet Intéaeti, amelyből alább közöljük a nagyművelt- dig a fürjBZ 600 méterre van tervezve az erdőréaaló )
észre térittnl, m ; g a másik két ember iagatott fantá- ségű és fennkölt gondolkozáau pedagógust leginkább éa a azékelyek lopott fát fognak azon feldolgonnl. Az
ziával, sok-sok hittel éa munkájuk szeretetétől Ittasan, jellemző aorokat:
érdekeltek megfelebbezték az e. utasításnak ezen indo„Igen kellemeaen hat kedélyemre, hatanltvájyalm- kait éB hlsaik, hogy felaébb helyen több megértéssel
egy álomvllágon keresztül néztek a messziségbe, ott
tél,
Ismerőseimtől
is
érkezik
mi
boszánk
néha
egykeresve a valóságot, hogv minden elgondolások éa
kezelik ügyüket.
aVaráau1; eredményeért nyitott lélekkel mondbatninak egy kedves bang. A duiaharasiti jó lelkek kedves
A osiki kösjegyzöhelyettesek nyelvvizsragaszkodása különösen jól esik bármikor, de legfő- gája.—
köszönetet minden megértésért.
Fjlyó évi október bé 15-re a helybeli és gheorképpen
moat,
az
asszláni
ködös-homályoB
novtmberi
A kösös érzés =»k és goadolalok együvé tartozághenl közjegyzőhelyetteseket Targu MureBre reodelték
sának törvénye azerint baladtam a két szerzővel, a napokban, kiváltképpen az öt esztendő hijján kétszáz nyelvvizsgára.
éBstendős
nyugalmazott
papllak
falai
köaött.
zene 's hangversenytermeken keresztül.
gyümöloahét megnyitás». OktóA tlaennyolcsdik század elején, 1788 ban furcsa ber hé—12Aénosiki
A pódium... a világot jelentő, hlr és dcsőséget
ünnepélyes keretek kösött megnyílt a
világ
lehetett,
mikor
az
erős
É
B
aürü
ablakrácsok
alkalsdó pód un... N 'zd, micsoda díszletek.,, szituációk,..
helybeli köabirtokosság nagytermében a Csikmegyei
Hii.od?.. a nézők, hallgatók moraját. A kórusok- mazását cslaaerOnek éa Btilszerücek vélték, Uég sze- Mezőgazdasági Kamara által rendezett gyümö'cshet és
rercse,
hogy
Iflkea
Kelemernel
én
I
B
abban
találhatok
Kézben a kottalap, aa én szövegem I... Amott a zenemezőgazdasági kiállitás. A kiállításnak hatalmaa anyaga
kari szereplők... negyvenhat tag 1.. első, második kárpótlást és megnyugvást s talán örömet IB, hogy a csikl mezőgazdasági élet fejlődésének és a csiki
3 mezőgazdasági kamara munkásságának igen szép bizofutamI... az én muzsikám!... Hogy volt? .. Hogy volt?... .ablakomra titkos poroszlók nem járnakcsak
kedves cinke látogat el epyik ablakomra.
Taps, elismerés, hlr, dicsőség
nyítéka. A kiállítás naponkint megtekinthető.
Tetszik-e ismerni a cinkél? Verébtermet, fénysB
Zece, muzsika, nóta... Öröm, fájdalom, sóhaj.
— Hal&lozázok. Orbán Vilma toplita-romena-i
fekete
bárBony
sapka,
magas
fohér
gallér,
citromsárga
Iţen... Ez mind a miénk, belőlünk való.
mellény, végig fekete gombolással és zö/d dolmáry 3 róm. kath. tanitóoő, 42 éves korában, szeptember 29-én
De csak hamar maguokhoa tértünk, hogy újra, pár ezüst sujtással Ugy-e, hogy szép 1? Éi jó is. Kora meghalt Baie-Tusnádon. Ebuaytban ozv. Zitiukál
meg újra belénk n? Halton a való, aa a kegyetlenül reggel és alkonyatkor jönnek ablakomra ós igen-igen Jóaaefné BBŰI. Orbán Lka édes testvérét gyászolja.
rossz valam', ami caak kflidéat és sok megpjóbáltstást boldog vagyok, ha kedveaflfyelmöket valami cseme— Holló Istvánné szül. Miklós Juliánná 68 éves
jelent mindssok számára, akik akarnak és hisznek, gével viszonozhatom.*
korában, október hó 7-én elhunyt TopIlta-Ciuc-on.
próbálnak és csalódnak, szenvednek, mert érezni
A levél további réaaében beszámolt a leátyglm— GyQmölosfak, oserjék, disabokrok köaös
tudnak.
náalumi oktatásairól, a kisebb leányok kongregációjá besseraése. Az Erdélyi GasdaBági Egylet az idén is
Elcsépelt, unottá vált témák, de örökké fájók.
nak vezetéséről, irodalmi előadáaalról és a székely közösen óhajtja beszerezni kedvezményes ár ós fuvarA aasrzők — akiknek már több kitüntetett mun- nemzet történetének tanításáról. Igy élt élte végén a díj mellett a gasdák részére Bzükaégea gyűmölcafakájuk és dicsérő oklevelük van — a közeljövőben költólelkü pedagógus, kl két évvel ezelőtt még egéss- osemetéket. — Megrendeléseket elfogad az B. Q. B.
megtartandó nyilvános bemutató ntán egy .nagyobb •égéért hálálkodott és utolsó percig dolgozott.
titkári hivatala, C'uJ, Sír. A. Marosan 10.

I
JÁTÉKKLUB.

Kassai utolsó leveleiből.

4-lk óllal.
— Ujabb Irredenta zöldség. K!BS Béla ma
darasi lakós ház óban a csendőr valami régi Brőryegdarubot tilált, amelyre aa öreg Ferencz József képe
\ o t ráhlmszve, a szokásos vásári modelek Baerint
Fdljalecteet tett ellene, amiből természetesen sok kellemetlensége Bzarmazik Bzegény embernek, amig a ko
moly hatóságok előtt tlaatáaódal fog as Dgy ártatlansága.
— A pónzügyigazgatóság aaeaaoaitályának
érthetetlen rendelkeaéae. Városunk Ssaaea italmó
r<-tsel rendelkező egyéneit maga elé idéate a pénzügyigazgatÓBág Bzeszosztálj-vezetője. Tudomásukra hozta,
hogy a jövőben kötelesek 6000 Lej értékű monopol
Bzeszt és pálinkát állandóan raktáron tartani. ű!képzelhető mit je'ent es a mostani nyomorúságos világban.
Honnan Bzedjék az ehbea Biükséges pénzt elé ée kinek
adják el a nagymennyiségű szeszt éa pálinkái? A rendelkezés egyáltalán nem alkalmaa aa amngy Is óriási
mértékben elharapódzó káros alkoholfogyasztás BaükBégszerü gátlására.
— Hirdetmény. Miután a kereakedelml cég-

lajstrom létesítéséről alkotott törvény rendelkezései
értelmében, minden kereBkedő, kereskedelmi társaság
és ezíikfiókjai, tevékenységük megkezdÓBe előtt kötelesek cégűket a működésük helyűkre néave Illetékes

kereskedelmi kamara céghlvatalánál bejegyeztetni;

továbbá ott való feljegyaéB végett bejelenteni aa öaaaea
céget érdeklő változásokat, mint cégazöveg, — üzletkör — székhely, mégha csak máa uccára aaorltkozik

is, — változás, különféle ügyletkötésre vonatkozó meghatalmazások engedélyezése, stb., a tg.-muresl kereskedelmi és iparkamara ezúton utolsó alkalommal hívja

fel mindenen érdekelteket, hogy legkéEŐbb tlz napon
belül tegyenek eleget fenti kötelezettségüknek, mert

különben a folyó hó 23 ika után kezdődő ellenőrzés

a'kalmával kihágást képező mu'aaatáBban találtattak

50000 Lejig terjedhető biraágnak teszik kl magukat.

Végül nyomatékosan felhivatnak a működésűket meg-

szüntetett cégek arra, bogy cégűk törlését kérjék, mort
adójuk csak aa esetben töröltetik.
— Olvasóink becses figyelmét e helyen Is felhívjuk az országszerte lemért HHINRICH FRANCK
SÖHNE 8. A. R, Bucureşti—Brasovi cég hirdetésére.
— Tnriataaág. Aa E K. E , vasárnap, folyó évi
október hó 12 én egéaa nep a Sutában munkanapot
reodjz, a ház és környékének rendbehozataláért.
— As Erdélyi Oaada a aaervezett erdé;yi magyar gazdatársadalom egyetlen mezőgazdasági irányú
EzaklBpja gazdag tartalommal jelent meg október 1-én.
A lap Ismerteti a gyümölcsfák életkorát éa termő évelnek számát fajtánként. Tudományoa alapon, népies
modorban állandó ingyenes tanácsadója Bgazdafcözönseg legszélesebb rétegeinek. A lap az E'délyl GazdaEági Egylet hivatalos Ispja. Az E. G. E tagdija egy
evru ou
ameiynes ellenében az egyesület a lapot
t&geágiilletmény ftjében különdíj nélkül küldi. Asclő
fizetési dij la csupán 80 lej azok ríazóre, kik nem
tagjai az egyletnek. Erdélyi magyar gazdának érdeke
és kötelessége az E Q. E. tagjai Borába belépni éB
R imánla legjobb gazdasági szaklapját OIVBBOÍ. Mutatvsoyszimot díjtalanul küld az E. O. E. Cluj, Strada
Andrei Muresan 10.
— Autótulajdonosok figyelmébe. A pénzügyminiszter 200131—2 X. 1935. számú rendelete alapján,
a pénzügyigazgatóság közli az összes autótulajdonosokkal, hogy amennyiben az októberi negyedre esedékes
üdohátrálékalkat folyó évi november hó 1 lg megfiietik asm büntetést aem u. n. majoráláat nem Bzed a
péozügvlgazgatóaág az esedékeB összegek után.
— Iskola-kellemetlenkedések. Carta község
b°n a róm. kath. egyházközség 1873 óta tarja fenn
a katholikus iskoláját. Most a köalgazgetáBl hatóságok
lépéseket tettek az iskola épületnek azon elmen való
elvételére, hogy az a közaégnek képezi tulajdonát.

— Ügyészségi hírek. A dltrau I közbirtokosság feljelentést adott be Cslkl Jóasrf tagja ellen
28 eaer lej elslkkasztása miatt.
— Szehenl . Andráa és Biró Gy örgy tomestl lakósokat, mert Balogh Ferenc tomestl gazdát su'yoian
megverték, átadták az ügyészségnek.
— Kecskés György ciucani lakóét lopás miatt
tartóztatták le.
— Ujabb rendelet arró', hogy az iparos
szerszámait nem lehet adóban lefogla ni. A
pénzügyminiszter 60533—1935 szám alatt ujabb ren
dsletet adott kl, amelyben szigorúan megtiltja, hojy
as Iparosok Baerssámsit adóban lefoglalhassák. A ml
nlaater kéri a közönséget, hogy tegyen panaszt azon
közegek ellen, akik rendeletét áthágják éa aa Ügyészségnél tegyenek jelentést hivatalos hatalommal való
visszaélés vétsége miatt.
— Tablai Ítélet. Ambius L*zár éa György
János legények a mult évben összeszólalkoztak egy
májusfa fölött. A veszekedés vége gyilkosság lett.
Ambrus agyonszúrta György J4nost. A törvényszék
Ambrust két évre Ítélte. A tábla mult héten tárgyalta
a felebbrséa folytán elébe került ügyet éa jóváhagyta
a törvénysaék Ítéletét.
— Nagy erdőtüs A Dltrau, Nagyréz nevü erdőrászen meirryutt és elégett Zilczer és StelneB faüzemének 5000 m" fája. A kár blztosl ás révén megtérül.
— Köszönetnyilvánitáa. Alulírottak esuton
mondunk köaaönetet mindazon jó barátainknak, lpmerő
aelnknek, akik drága jó férjem Illetve édesopánk elhalálozásával ért nagy fájdaln uikban részvétükkel
megkerestek éB velünk együtt éreatek.

özv. Csiszer Imréoé és családja.
— Agyonütötte a fa. Johan Mihai Jitaru
Hangú községbell (Neamtu megyi) munkás, az Ofs
TulgheB, B'r^zán-patakjában levő fsciu^zt a tójánál volt
alkalmazva. Cktóber 8-án a fa agyonütötte.
— Köszönetnyilvánítás. A székely főváros
róm. kath. tanítóképzőjének és gimnáziumának tanárai,
id. Pál GAbor tömítése alkalmából,
koszorú megváltás
cimén 500 lejt Rdlak a helybe1! szorgalmas, szegény
diákok jutalmazására. Az intését Igazgatósága az edományórt hMás köszönetét fejezi kl.

A tg. muresi, m a r o s v á s á r h e l y i k e r e s k e d e l m i és i p a r k a m a r a k ö z l e m é n y e i .
1671. BZ. Norvég konzu'átu3 létesült Clujon, a
Vacarei cu ueca 5. szám alatt.
1737. sz. A munkaügyi mioltzWr 65197—1935.
BZ. Iratában arról értesít, ho:y bizonyos személyek
megjelennek a kereskedelmi és iparvállalatoknál, m'nt
ezen minUzterlum Inspektorai, törvényellencsségek kivizsgálása végott és pénzt kérnek, mely esetben m m
vesznek fel jegyzőkönyvet.
Felhívjuk a kereskedelmi ée Iparvállalatokat, hogy
minden Ilyen esetben kérjék a megjelent Biemályekiól
az igazoló Iratokat és amennyiben azok ilyent felmu
tatnl nem tudnak, azonnal jelenteni kell a r<-ndőreégnek; továbbá pedig, ha az Igazoló irat gyarus, feljegyzendő az Irat száma és a kibocsátó hatóság nave,
az érvényesség utólegos mneállapitása végett.
1618. sz. Az október 29-ig tartó I tsi-l kiállításon
való részvételre vonatkozó tudnivalók, felvllágositátok
a targu-muresl Iparkamaránál la megszerezhetők a hivatalos órák alatt.

Sok Tizezer

„ZEPHIR"
kályha az ösazsa kályhák között a

LEGJOBB
l O kilogramm fával fűt egy azobát 2 - i érán át
O-yátttJa:

>latt közlöttekért

nem vállal felelflaSzark. éa Kiadó.

ÉRTESÍTÉS!
Csíkszeredán, a Bratiauu-u. 25. sz. alatt
UJ

SZÜCS-ÜZLKT NYÍLT,
hol a szilcs szakmába vágó mindennemű munkák garancia mellett, szakszerű kivileiben készülnek.
9-3
K I Í V : Versenyképes áron, pontos kiszolgálásban részesíteni a t. közönséget.

TEJ é s T E J F E L kapható
özv. Keresztes Artáláénál, M-rruree-C uc.
Egy oainoa bútorozott asoba a róm. katb. fő ţlronáalum köaelélen kiadó. Cim a tlsdóhsn 1—2
Jöl fűző, komoly mindenes, három pzemé'yrs háztartásba felvétetik. É deklódnl D uUch trafivban
Uercurea Ciuc.
1—2

í-

Szántó D. és Fia, Oradea.
Kaphaté mindenütt.
Kérjen dijtalan árjegyzéket.
Képviselet: Dóczy Jánoa, vaskereskedés, M.-Ciuc.

Administraţia Financiară de încasări şi pliţi
Ciuc.
Nr. — din 10 Octomvrie 1935.

Publicaţiune.
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că
in ziua de 25 Octomvrie 1935 ora 12, Be va
ţine licitaţie publică cu oferte îachiae, la locului
Percepţiei Gheorgheni, pentru vânzarea materialului lemnop, cotrpui din 11511 huc. arbori
(brad) eseiţă molid, cu ui volum de oca 6100
m. c , îa hotarul Pârâul Zugo, proprietatea
Composesoratului Gheorgheni.
Persoanele ciri vor iua parte la licitaţie,
vor depune pe ânga oferta ş 1 garaDţia provizorie la suna de L?i 48800, adeca 10% din
pre(ul de strigare.
In ca' u când la aceasta licitaţie nu ee
vor prezenta concurenţi, licitnţa s e v a anâoa
prnîiu alta dnta câid se va aruota la timp.
p. Administrator Financiar,
E. B A R T H A .

ÉRTESITES.
A nagyérdemű tözöméz szíves
tudomására hozom, hogy a Dr.
Ö r ü l n é bodeg.ájábAU á'Iandó

kenyér és péksütemény lerakatot
létesítettem.
Egész napon át k a p h a t ó :
Va aa k-fli,
Kön.ény s k 11,

C^ászár-zsemlf,
Franzele,
L-ixp rfc,
Fehér kenyér,
Barna kenyér.

NYILTTÉR.*)

*) E rovat
a'cet a

uáa;

megelégedett vsvö bizonyítja,
hogy a

Megrendelésre:
Zsurvekni,
Sze:dvlcB-ZBem;e,
Barchí e.
Micd ti szombaton
vajas kalács.

Tisztelettel:

Valasz Cseh Z lgmond nrnak.

Állításainkat tovább la fenntartják. Azatáa i haofţ atán
Ítélve, «mellyel Cseh Zs'gmond n- nylltterez, ha addig nem
ls hittük volna, moat meggyőzódéallnk, hogy Igenis elmondta
kijelentéseit, ame'yeket fdltannk hoztak todomienukra.
Egyébként ml foglalkozásában bántani nem akartnk
Cseh Zsigmond nrat Biztosítást Ügynöknek neveztük, tn»rt
Madaras községben aa idén 40 uj gyermeket írtak ngy tudtuk, hogy a Minerva biztosítást lntizet képv'sel'tében
be a felekezstl iskola első osztá'yiba. A községben a megyében blztosltá-okat kot Csinálja ezen agyletelt akárolmekk-1 vagy rangokkal, csak ait mondhatják, hogy
működő AIIBIHI iakola első osztályába pjy jelentkező milyen
ml legutolsó „rágólrgényelnk" vagy életüket a nyemtatott
Hbin akadt. Erre az állami Iskola Igazgatója Oprea abetQ
közelében tCltó „sepregetólnk" IB más hangját ta álták
L?or>in kérte, hogy adjanak át neki 25 gyermeket. volna meg a válaszadásnak, mtot ahogy azt Cseh Zs'gmond
K vinságát nem teijeBitették, mire ő egyszerűen áirta biztcsltásl felügyeli vagy vezérigazgató Dr tette. — Ó Izze
l9ten a m békéhez, eBendességhez, szeretethez és egyHZ ialo'ájába s azóta rójja a büntetéseket azokrameg
más megbecsüléséhez szoko't aaórványnnkat attól a kötekedő
u gv rmekekre, akik átírása dacára ls a felekezeti szellemtől,
amely Cseh Zs'gmond nr nylltterében megcsendül
iskolát látogatják topább.
Me-cnrea-Clno, 1935 október hó 10-én.
P.aesll-de jos községben nj állami Iskolát építe- Caeh Iatvin.
Oyönöe Qyula

nek. Mindenki köteles 150 lej értékű közmunkával
hozzájárulni aa iakola épltéséhea. Aki ezt nem teljesíti anuái azonnal foglalnak és ugy kényszerítik a
közmunka t9ljesitéBére.
— Hegjelent Halasz Sándor könyve Abesiszini&rol. Abesszínia a viiágpo itika ütköző pontjába
került. Hilász Súdoroak a könyvpucon most j»lent
meg ciţy nagyszerű munkája, amely 250 o'dalon vilá
gitja mag Abesszint* népeit, szokásait, valam'nt az
(•gesz országnak vllágbonyodalmakhoz vezető he'yzetét.
A köry et el k-:ll olvasnia mindenkinek, aki tájékozódni akar az 0 a°z —Ab' Bszln viszály okairól. A könyv
ára 15 LM és ae kapható minden könyvkereskedésben.
— őiZi nagy vasár Targu-Seouesoen. TarguSsemfc-en október 26—27-én tartják az álatvá°árokat,
ok ób r 28-án éa 29 én a kirakodóvásárt.
— E K. E Tea eat. OUéber hó 26 án. szóm
baton este rendezi szokásos őszi tea-estját az Erdélyi
Kárpát Egyesület csikazékl osztálya, aa Európa étteremben. Az e>t jövedelmét a sutái ház éa ugrósácc
fejlesztésére fordítják, amiért la a turista- éa i i kedve'ő
közönséget meghívja a rendezőség.
— Zaoharin árnsitáaa m i a t t elitélték. S4n
dor Mihályné ciumani lakéat, mert ascharlnt árusított
21 napi elzárásra Ítélték.
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„ENÓELLEITER" SÜTŐPE.

I

Elköltözés miatt

r a k t á r a m o n levő w
r á . d . l ó l s a t , tlkatrészeket, rádió lAmpákat, villany
arukat, bútorokat, s t b , beszerzeai
áron alol kiárusítom.
2—?

• Fischer Sándor, Mercurea-Ciuc.

I

A közönséghez I
Tisztelettel hozzuk a n. é. közönség
tudomására, bogy október 1 föl kezdve
tűzifájukat öienkínti egyslgee árban:

ÖTVEN LEJÉRT
aprítjuk fel.
Ezen egységes megAllppodásra a gépüzemi anyagok drágasága késztetett.
Tisztelettel

A favágó géptulajdonosok.
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