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Megáll minden kulturmunka. 
Az utóbbi időben a türelmetlenség tető-

fokát  érte el. Egymásiránt akkora bizalmat 
lanság ész e hető, hogy fáj  nézni. Következ 
ménye pedig ennek az áldatlan helyzetnek az, 
hogy elbénul minden életkedv. Lépni sem 
lehet annyi gáncsoskodás között, amelyet a 
gyűlölködő ember észjárása előidézhet. 

Ma, amikor a néppel való törődés fő 
vezérelve kell legyen minden állami éleinek, 
akkor kész veszedelmet jelent az az állapot, 
anelyben mesterségesen elzárulnak a n>pi kul-
túrának legfontosabb  közvetítő állomáBa?. Ki 
száraithatatlan károk okozója lehet a mai 
divatos korszellem, amely minden olyan moz-
dulatot, amely népünkhöz műveltséget, hasznos 
szórakozást igyekezik juttatni a bizalmatlanság 
gáncsaival fogad. 

Minden ország erőssége népeinek kul'u 
rájában van. Bűnös dolog akadályozni azt a 
munkát, a mely a nép lelkét a jóra neveli, 
a szépre tanítani akarja. 

A közművelődési egyesületeknek pedig s 
célja minden időkben AZ volt, bogy összefogja 
az embercsoportokat éB azokban a bultura 
erejével Bzeretetet ébresszen, o'yan lelkületet 
termeljen, amely bizalommal éB Ezeietetlel 
nézzen minden népnek haBonló tevékenységére. 

Különösen fontos  a néppel való foglalko 
zásnak ez a lehetősége éppen ezekben az idők-
ben, amikor a romboló éa zfllleBztó  áramlatok 
olyan céltudatosan törnek elő ez élet egész 
vonalán. Nem lehet lemosolyogni, nem szabad 
eibizakodottnak lenni azzal az aknamunkával 
szemben, amely a lelkeket fenyegeti.  Minden 
szuronynál erósebb és veszedelmesebb szokott 
lenni az a törekvés, amely föld  alá kénysze-
rítve végzi a maga rágcsáló munkáját. 

A mai társadalmak telve vannak ezekkel 
a földalatti,  rágcsáló tevékenységekkel. A lel-
keket millió oldalról fenyegeti  a mételyezés. 
az istentől, a hazából való kiábrándítás ve 
Gzélye. Meg kell látnia minden józan gondol-
kozású koponyának, hogy az egész világ be 
rendezését aknázzák, hova-tovább céltuduto 
sabban torpedózzák. 

És ezzel a munkával szemben nem lehet 
ágyuv&l védekezni. Itt caak a ku'<ura világos-

ságot terjesztő, öntudatot, nemes érzéseket 
fejlesztő,  lelkületet kepió fegyverei  segítenek. 
Éppen azok a médok, amelyeket a mai egy-
más ellen uszított ember a legkétségbeeset-
tebb kapkodással akar elzárni egyik a mási-
kától. 

Csak ittbon egészen BEÜkebb hazánkban 
is millió akadályt gördítenek a legártatlanabb 
kulturális megmozdulásaink elé is. Legutóbb 
a ditrau-i iparos dalárda működését bénítják 
meg azok a szűklátókörű akadékoskodások, 
amelyek olyan közismertek a vidéki baB&B-
kodáBok történetében. A dalárdának sem össze 
jöveteleit, sem műkedvelő előadásait nem 
engedélyezik sőt a szinészeti felügyelőség  nem 
adott engedélyt a Szilveszter-esti mUcoruk 
megtartására sem, 

Pedig a dalárdák lfgbiz  oiabb helyei a 
kulturicunkánBk. Nem gáncsolni de előmozdi 
tani és támogatni kellene azokat az alkalma 
kat, amelyek népünket a dalnak, a muzsiká 
nak vilégt-ban nevelik egymás értékeinek meg-
becsülésére. 

Általában szólva, tt'bb megértést és na-
gyobb Bzeretetet kérűnl azokkal a törekvé 
sekkel szemben, amelyik népünket kuhurára 
és szolidságra nevelik. Nem Irhe; célja Benki 
nek az, hogy elvonja a kul ura lehetőségeit 
népünktől és belekén; seeritse a korcsmák 
bűnöző, az alacsony indu'cvokut tápláló leve-
gőjébe. 

Akármerre nézünk,şa emberek között a 
legkíméletlenebb gyfllGiet  pu -zlit. Értsük me?, 
hogy a mi viszonyaink körött, ahol három 
népnek a kulturája évszázedoLon keresztül 
megfért  egymás mellett, bármilyen idők követ-
kezzenek csak egymás megbecsülésére va-
gyunk utalva. 

Ebből a gondola'ból merítsünk több türel-
met, megbocjátóbb életgerincot. Támogassuk 
kö'csönösen azokat az elgondolásokat, ameiyek 
kulturát hoznak, mert ez ce&k e'őnyére válik 
közös hazánknak, mindnyájunknak. Ebben a 
szellemben támogassuk jószivvel azokat az 
igyekezeteket, amelyek a bekének és szere-
tetnek útjait egyengetik és gyűlölködő elfő 
gultságg&l ne állítsuk meg a kulturát jótékony 
munkájában. 

„Eoeriősíier alarnak a madarasi közbirtokosság körül. 
hrköiCr-i óa anyagi szempontból egyaránt felmér-

hetetlen károkat idéz elő népünk periekedéBi hajlama. 
Eív tojás, vagy csirke, már éktelen háborút képes 
előidézni az cgymáa rágására berendezkedett társadal-
munkban. 

Ei esetben nem kutatjuk a gyors egymásutánban 
julentkező siomoru áradat okait, hanem a kézenfekvő 
psldá7al mutatunk rá, milyen oktalan felfordulásokat 
teremi a peraskedésa :1 járó tudákosság. 

M»d ̂ ras község székely lakossága sem lBmerte 
nz arányosítás előtt azt a hatalmas értéket, amit a 
közbirtokossági vagyonok jelentenek. ArányoBitás előtt 
és után ia, hosszú Időn át, potom pénzekért pocsékol-
ták cl az arányholdakat, malyeket a vásárlók annak 
rendje és módja szerint telekkönyveztettek. 

így aztán a gyors adás-vételi folyamat  kétségte-
lenül kellemetlen helyzetet teremtett. 

Mintegy 360 család 5-20 hold között mozgó 
közhelyben illetménnyel msrsdt, mlg vé!e szemben 
80- 100 középbirtokoB család fejlődött  kl 120—200 hold 
Körül váltakozó arányjoggal. 

A társadalmi szempontból nem a legrócsáaabb 
hMyz<t akt or kezdte éreztetni igazán hatásait, amikor 
ii i.'.kóüság kizárólag a vagyonközösségtől arányjogaze-
rint kijáró faju'alékrt  volt utalva. Akadtak néhányan, 
akik arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a helyzet 
igazságtalan ós azon segíteni kell. Alkalmul az agrár-
törvényt ráncigálták elő. 

A madarasi ügytaljss mérlegeléséhez tudni kell, 
hogy más közbirtokoBtá&o'jkBl egyetemben az ottani 
tczbir'okoBaAg vBsyonát is alaposan megtizedelte a 
kisajátítás. 16000 ho.'d vagyonából 7.000 koldat elvet-
tek. Ezzel szemben a szükséges arátyjog kiigazítást 
elmulasztották végrehajtani. Telekkönyvekben éB köz-
birtokossági kimutatásokban egyaránt a régi arányjo-
gok Rzerrpelnek. Ea természetesen nem felel  meg a 
valóságnak A vagyon negyvrn százalékát kisajátították, 
következetlen a telekkönyvekben szerep 6 arányjogok 
a kisajátítási ku'c3 arányában csökkennek. 

A madarasi elégedetlenkedők nem igy fogták  fel 
a dolgot. Számításon kivül bapyiák a tulejdonjog sze-
repét B arra az álláspontra belydzkedtek, hogy „egy-
formáD* illet mindenkit a közös vagyon. 

I yen értelmű elgondolásukkal ügyvédbei fordul-
tak, aki válluita ia az ügyet. Beadványt szerkesztett a 
hilyi törvényszékhez, melyben kimutatta a midarasi 
közbiriotossá" aráoyjogi helyzetét. Etyben kiigazítást 
kéri. Num egyformaságot  csak kiigazítást! 

A törvényszék természetesen, az adott helyzetnek 
megfelelően,  helyet adott a keresetnek. E rendelte a 
közbirtokossági tulajdonjogok telekkönyvi tisztázását, 
mslynek végrehajtását az Illetékes jfcrásbiró  elnökleté-
vel a főszolgabíró  éB pénzligylgazg&tóság kiküldöttjére 
bizts. 

Ez ellen nem igen volt i'elebbeiâsnek helye a az 
érdekelt npgyeblirtokoFok nem la felebbeztek  volna. 

A „CSÍKI L A P O K " T Á R C Á J A . 

Érdekességek Csiktaplocza község múltjából. 
XVII. 

Taplocza szomorú szerepe a „madéfalvi  veszedelem" 
eseményeiben. 

(Folytatás.; 
Az erőszakos fölfegyverkezés  miatt elkeseredett szé-

kelység Lázár Imrét küldötte a trónhoz, hogy a tűrhetet-
len állapot megszüntetésére a királynő rendeletét kikérje, 
ami — részben — sikerült is. 

Mária Terézia, az 1763 január hó 6-án kelt leira-
tában — többek között — a következőket mondja: .....mi 
azon, már kiadott, rendeletünket, hogy senki az uj katonAk 
közé, ha nem önként való jd kedvéből adná oda 
magát, be nem vétet ik, változatlanul megtartani akarjuk..' 

A Lázár Imre által lehozott dekretnm kihirdetése-
kor — már felesküdtek  is — mind lerakták az országútra 
fegyvereiket. 

A helyzet tisztázására pedig egy mesterien megszer-
kesztett, az ősi székely jogokat kifejtő,  feliratban  njból 
elpanaszolták a Felségnek sérelmeiket a a rajtok elkövetett 
erőszakoakodáaokat. 

E feliratot  küldöttség utján juttatták Bécsbe, honnan 
a való tényállás megállapítására — Siskovi t s József 

tábornokot küldötték le, aki pünkösd táján Fogarasig érve, 
ott beteg lett a e miatt nem folytathatta  ntját 

A Siskovits mellé beosztott „omisio" azonban — 
ha megkésve ia—, fölös  azámn ka tonaság kíséretében, 
már 1763 november hó 24-én Csíkba érkezett, honnan — 
két nap múlva — Gyergyóba ment. 

Számitása ai volt, hogy nem viatgilgat semmi panasit.., 

sőt ellenkezőleg — csak azért is! — fegyverbe  erőszakolja 
a népet!.... 

Időközben — a királynőnek — 1768 október 8-án 
kelt rendeletére — polgári bizottságok is szállottak ki a 
falvakba,  hogy a népet kihallgassák annak megállapítására, 
hogy az miért nem akar katonáskodni? 

E bizottságok a községek vezetőségeit és értelmisé-
gét hallgatták ki s azok nyilatkozatait foglalták  írásba. 

Taplocza — Gergely Jakab biró házánál — egy-
előre nem nyilatkozott, mert a megjelentek azt mondották, 
hogy hirtelenjiben nem tudnak válaszolni, de midőn az egyik 
bizalmilérfi  borzsovai Egr i József  Madéfalván  volt, a 
taploczaiak a következő feleletet  küldötték utána : 

„Minthogy mü anno 1762. hivattattunk elé mérésre, 
600 frt.,  tejünk és jószágaink elvesztése alatt főtiszt  urunk 
Őaagyságától (megjegyzésem: kászoni báró Bornemissza 
Pál főkirálybiró  által!) ezen nagy büntetésnek eltávoztatá-
sáért engedelmesküdt; elé is mentünk kéte lenségből , 
nem pedig önként való jóakaratunkból . 

Mű nem értettük a katonaságnak mivoltát, hogy Őfel-
sége csak azokot kivánja, akiknek jó akaratjok volna BZ 
katonasághoz a magunk hazánkból ki nem vitetünk, hogy 
Őfelsége  országaiba mindenüvé, azhová kévántatik. Mű azért 
mindezekre elégtelenek vagyunk, mert mű más helységekből 
hordjuk kenyerünköt; hanem mint ennekelőtte szolgáltuk 
Őfelaégit  adófizetéssel,  ezntán is ügyekezünk teljes tehetsé-
günkből őfelséginek  szolgálni, nem pedig fegyverrel,  hanem 
adófizetéssel.  „(L. Egri jelentése Csikv. levéltáraiban!) 

Hasonló tartalmú nyilatkozatokat adtak a többi köz-
ségek is II... 

* 
* * 

Még talán jóformán  el sem végezhette jóindulatu mun-
káját a polgári bizottság, amikor — a nép — a katonai 
„oomiaaio" megérkezésének hiréra, u erdőkbe menekült, 

de onnan halálbüntetés terhe alatt rendelték vissza s egy 
hónap alatt Gyergyóban újra l'elerőszakolták a tegyvert. 

A bizottság — Gyergyóban teljes megelégedésre vé-
gezve a dolgát — a karácsonyt Felcsikon töltötte, ahol már 
december hó '26-án feladta  a fegyvert,  utána pedig megint 
csak Taploczán ütött tanyát. Ezúttal — sajnos — hosz-
szabb időre!!... 

A „sorra került" falvak  térti lakossága pedig az ősi 
szabadságaiknak és szentesített kiváltságaiknak lábbal való 
tiprásán felindulva  s ros sza t is s e j tve , Szent János 
evangélista napján, a távoli Szalonka-völgyébe mene-
kült s ott elhatározta, hogy a háromszékieket is felszólítja 
ellentmondó votumaik beadására. 

Az elbujdosott kesergők száma 1764 január hó '2-án 
még csak 700 körül lehetett, de óráról-órára nőtt, úgyhogy 
mire onnan — kérvényük átnyújtása végett — Madéfalva-
felé  húzódtak akkorra már krbl. 5000-eu voltak. 

A „comissio" a gyülekezet azonnali szétosztását ren-
delte el, de felhívása  eredménytelen maradt; miért ia az 
elbujdosottak családtagjait, azok feleségeit  és gyermekeit, 
katonákkal űzette ki meleg otthonaikból a arra kényszeritette, 
hogy kemény hidegben, a szabad ég alatt — fogvacogva  — 
tanyázzanak... 

Ezek nyomora és szenvedései által akarta kényszerí-
teni az elbujdosott családfőket  arra, hogy a Szalonka-völ-
gyéből visszatérjenek... De nem sikerült I... 

A bujdosók kérvényt szerkesztettek B annak átadása 
céljából — Szépvizen át — békésen igyekeztek Madéfalva 
felé  húzódni, hogy ott a továbbiak iránt intézkedjenek. 

Közben — Szépvizről — e. kesergők között kémkedő 
egyik (Kálnoky ezredbeli) hadnagy, egy réazeg ember elej-
tett szavaiból kiindulva, azt jelejtette Taploozára a bizott-
ságnak, hogy a bujdosók az ágynkig a még azokon tul ia 
kének menni, mira a .comissió" megszeppent s a saját 
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ba közben ai .egyformaaág*  hangoztatása nem kap 
túlságosan lábra. 

Jogász körökben érdeklődni kesdwk as érdekei-
ket veszélyeztetnek bltt nagyobb hktokosok s ennek 
Borán kiderült, hogy aa erdótörríny vonatkozó Bzaka-
Baal értelmében, aa arányjogb'satázás Ideje alatt, egy-
forma  arányban kell feloaitanl  a kiosztásra kerüli 
fajutalékokat. 

Est mindenképpen megakarták akadályozni. Te-
hát feiebbezés  jelentettek be a helyi törvényszék ha 
tároaata ellen, melyet február  5-én fog  letárgyalni a 
bukaresti /ííeíékes bíróság. 

Közben a magit felperesnek  nevezi csoport Is 
cselekedett. Zirlatot kért aa ezévl vágterUletre, amit 
el Is rendeltek. Jelenleg az a helyzet Madarason, hogy 
egyetlen arái fát  sem lehet a közbirtokosság erdejéből 
kihozni. Hogy ez mit Jelent, nem saorul bővebb ma-
gyarázatra. 

Tehát az arinyjogmódosltás körOl foly  a vita, 
ami: kétségtelenül elrendel a bíróság. Aa is bizonyos, 
hogy ebbó! ténylegesen S9nkire sem fog  előny, vagy 
hátrány származni. A tisztázás során a telekkönyvekbe 
bejegyzett területek csökkenni fognak.  — Egyformán 
zsugorodik azegénnyá es gazdagé. Tulajdonjog szerint. 
Igy mondják és Írjak elő azok a törvények, melyek a 
magántulajdont szentségként védik. 

Ezzel nem számoltak az „egyformaságot  hirdetők. 
Ez a szemükben „jelentektelen" körülmény sok pénzükbe 
kerül. Halljuk, hogy egyik ügyvédnek 30, másiknak 40 
ezer L°jt kell fluetni.  Közben azonban nem kepnak 
semmit. Legjobb esetben azt érik el, hogy egyévi vág-
területet egyforma  arányban osztanak el. Nagy kérdés, 
bogy ez felér-e  azzal a kárral, ami perköltségek elmén 
veszélyezteti? Nyugodt lélekkel lehet állítani: nemi 

Helyesebb lett volna békés uton elintézni ezt a 
kérdést. Az „agyformaság*  kergetése hlu ábránd, mert 
mlg a földön  szorgalmas, kevésbbé szorgalmas és lusta 
emberek élnek addig sohasem lesz egyformaság. 

Máris kellemetlen oldalai jelentkeznek a végül 
perköitseghalmazba fu'o  megmozdulásnak: télközepdn 
váglerttlet nélkül marad egy nagy község. 

Általános vonatkozása is van a dolognak. Kisebb 
nagyobb mértékben haBonló a helyzet az összes ciuci 
közbirtokosságoknál. A kisajátítások során mindannyiu-
kat veszteségek érték. Telekköoyvveik, a madarasihoz 
hasonlóan nkcaenek kiigazítva. H -Jyesen tennék, ha a 
madaras! eselen okulva békésuton hatarozaák el és 
hajtanák v jgra azokat a kiigazításokét, melyek végered-
ményben változást nem hoznak, csak leszámolnak az el-
V33z'.ett vagyoao<tkai. Kár a veszteséget veszteségekkel 
tetézni, különösen akkor, ha kilátástalan a perlekedés. 

BEL- ES KÜLFÖLD. 
A román parlament  január 20-án Ql is-

mét össze. 
A nemzeti  parasztpárt  vezérének  campu-

lungi  harci riadója.  Mihal&che a nemzeti pa-
raiz'pirt elnöke Campu'uagban a mult vasár-
nap nagy politikai beszédet mondott, amelyben 
ismertette a balpolitikai helyzetet. Kijelentette, 
hegy a Tatarescu kormánynak rövidesen távoz 
nia kell a helyéről. Az elégedetlenség hulláma 
egyre nO. S ezt a felbomláshoz  közel álló 
helyzetet csak a nemzeti parasztpárt prog-
ramja tudja orvosolni. Mihalache fogadalmat 
tett arra is, hogy a pártja minden szélsőséges 
áramlatot kárhoztat. Általában leszegezte, hogy 
az ország összekuszált helyzetének kibontako-
zására caak egy ut van: a kormány távozása. 

védelmére, azonnal négy ágyút állíttatott fel  a taploczai 
kápolna mellé... 

De a nép nem támadott Szándékában sem volt 1 Szép 
csendben és békeséges hangulatban Madéialvára húzódott, 
hogy ezrek aláírását tartalmazó kérését onnan adja be a 
bizottságnak — Taploczára. 

Másnap, január hó (>-án, madélalvi László József 
és kükösi Nagy József,  mint a nép orátorai megjelentek 
Taploczán a bizottság előtt s arra kérték azt, hogy mivel 
az ünnep miatt még teljesen nem készült el a kórénük, 
várjanak arra másnspig, amikor könyörgése ikke l lába-
ikhoz borulnak. . . 

A bizottság válasza rövid volt: „Holnap 8 órakor 
megkapjátok a feleletet!"  — 

A nép megnyugodott s bizalommal várta a következő 
napot.... 

Pedig ezalatt Taploczán hóhérmunkára készültek!... 
* 

* * 

A bizottság tagjai (báró Siskovits József  altábor-
nagy, gróf  Lázár János országgyűlési elnök és gróf 
Bethlen Miklós guberniumi tanácsos) tanácskozásra gyűl-
tek össze s azon szótöbbséggel elhatározták, hogy a mádé-
falvi  kiküldöttek által kért haladékot nem adják meg, 
hanem a népet fegyverrel  verik szét . 

Siskovits altábornagy Perscend századossal Madé-
falva  fekvését  kikémieltette s Caratto alezredesnek paran-
csot adott, hogy az Okelli ezred zászlóaljával (1000 ember), 
Trautmansdorf  vasasokkal (300 ember), Kálnoky huszárok-
kal (50 ember) és két ágyával, 7-én h a j n a l b a n a falut 
t ámad ja meg, az ellenállókat, különösen a háromszékieket, 
vágassa le; a többit kergesse szét s ha szükséges: a talut 
gyújtassa fel...  (Dr. Balló István: „A madéfalri  veszedelem' 
c. m. 69 old.) G. S. 

(Folyt, és végs köv.j 

Válasz  Mibalaché  beszédére  A nemzeti 
parasatpárt vezérének nagy kormánybnktató 
beszédére a mult héten Nistor munkaügyi ÓB 
Inouletz belügyminiszter is válaszoltak. Nistor 
hangoztatta, hogy a liberális kormány sem 
jobbra, sem balra nem kacérkodik. Megértés-
ben és békességben akarnak élni as ország 
minden polgárával. A gyűlölet és türelmetlen-
ség ellen vannak s egész kormányzati prog-
ramjuk bírja az országnak és a királynak a 
bizalmát. Iocuietz miniszter válaszában közölte 
a nemzeti parasztpárttal, hogy a liberális párt 
két évi uralma alatt többet produkált, mint 
amaz öt esztendő alatt. Felsorolja, hány isko-
lát, hány kórházat, templomot épített a libe-
rális kormány és mennyit a nemzeti párt. Vé-
gül biaonyitva látja, hogy a nemzeti paraszt-
párt oampuiungi támadásai alaptalanok voltak. 

Egyik  aradi  román lap felhívása  arra 
buzditja a közönsége', hogy csak aradi tornán 
kereskedőket és iparosokat t&mogasBanak. A 
betegség terjed, egyre jobban pusztit. Amialatt 
a kormány a türelemből és békességből nyi-
latkozatot ad, azalatt idelent egészen másként 
zajlik az élet. 

A Népszövetség  üléseit január 20 án 
keidi meg. 

Borzalmas  vihar Anglia  fölött.  Péntekre 
virradóra Aigúa fölött  óriaBi vihar vonu't el, 
amelynek 16 halott áldozata éB rengeteg sebe-
sültje maradt. 

A romániai  németek  január hó 26-án 
népszavazást  tartanak  es annast uijan meg-
kerdezik az itt élö németséget, hogy parancsoló 
szükségességnek tartja-e a népközösség egy-
séget. A romániai németség ezzel bizonyítani 
akarja, hogy a romániai német nép nem szét-
szakadozott erőtlen alakuiat, hmem érdekei 
védelmében egységes,-együt'éríő tömb. 

Az Abesszin—Olasz  háború hírei egyre 
jobban megerősítik azt, hogy mégsem volt 
olyan könnyű Afrikában,  mint amilyennek elkép 
zelte Mussolininek a mult év októbarébej 
annyi színpadiassággal végrehajtott nagy moz-
gósítása. Oh más a háború es ismét más a 
kék OIBBZ ég alatt való vitézkedés. A kelet-
afrikai  nagy eiakadás jeien pillanalbao ugy néz 
ki, hogy valószínűleg népszövetségi döntés elé 
fog  kerülni az (Így, ameiyben most már az 
obezok is keresik a békés Liboniakozést. 

Hogy állunk az egységünkkel. 
L pun-nyomoi kiütkóiik a szétszórtan tengő 

lengő kisebbségi magyar lelkekről a e/trves egjtég 
h'.ér'yp. Vannak u;y»a, akik m->zgyőződes télküi, 
puffogó  fráflisvllágban  kézeDÍekt őaek képzelik ezt nz 
egyseget, da a valósággal konoiyan számolni tudó gon-
dolkozókat kétségbeesés övezi. 

Síomoru igazság, de igazság: nincs egység I Az 
ahhoz vezető ut talán göröngyösebb moBt, mint vtlaha. 
Kétségtelen azonban, hogy a jövő fennmaradás  s a 
mostani létfenntartás  erdősben tzt kz egyseget meg 
kell teremteni. Ennek azonban adott helyzetekkel 
számoló feltételei  vasnak. 

A kénysmrszerü folyamat  megteremtése elképzel-
hetetlen céltudatos n eredményeket hozó közgazdasági, 
népaavelő, társadalmi s sz azokhoz irán>u ó poiisikai 
munka nélkül. A felsorolt  követelméty-k közül egyik 
sem haladhatja meg a má',ikaí halva>iy fujho*sznyira 
sem, mert szoro.Jtn oaszatnrto^ak. M;rt mit avar vé-
gezni a politika, o yan tomeg^kk l̂, melyele gazdasá-
gilag s ujabban — miat a köseipéidák igazolják, 

Társadalmi tóren fejletlen  tömegekkel pedig 
cél'.udalos, egységes Irányvonalban haladó muakát vé-
gezni nem leSet. 

Való igsnág, hogy egyre zuhanó irányzatot mu 
tató politikai ténykedőn kívül, vajmi kevés céltudaira 
valló munka történt B magyar kisebbségi berkekben. 
Az eredményeket aokfole  szemüvegen lehet szemlélni, 
de ha tárgyilagos lencse alá kerli'nek hatalmas, szinte 
halyrebozhatítlsonak látszó repedések, sőt szakadékok 
tátonganak rajtuk. 

Ezek a repedések veszélyt rejtő szakadások nél-
kül tov&bb ntm láglthatók. Az utóbbi idők viharos 
eseményei öntudatot s ba jól lótnak; nem caefcaly  te.ttre-
készséget ébresztettek az emberekben. Mindenki érzi: 
sorsnak és állampolgári jogaink fennmar&dasa  erdeké-
ben egyBéges arcvonalra van szükség. 

A kisebbségi, de általában az összes polgári sza-
badsagjogokat Srmmlbevevő szGltőséges áramlatok hi-
hetetlen módon erősöditek, mikör.b 'n a mindenbe bele-
nyugodó polgár alszik. Siépidőiítői álmod k s nem 
»karj* énzrevensl, bogy kapu élőit a veszedelem s 
egyre erőteljesebben követeli a bebocsátást b ezzel 
kapcsolatosan a sorsokat Igazgató kormányrudat. 

Az ilven időkben kötelesség nyílt agyvelővel gan-
dalkosal. Kötelesség, mert öntudatos és egységes mn«-

báva! potmlcd rt mog lobét akadályozni. A román 
5:-«V,«tikM Dótokban egyre erőteljesebben bontako-
í n f  2 ?«ység°s aícvonal szUksége. Tárgyalások 
folvnak"yen  írány ben. Ellentéteket küszöbölnek ki s 
tömegekefgyőznek  meg munkájuk helye, irányáról 
Az eoségesen célratörő szélsőséges veszedelemmel 
szemben, egységes védelmet szerveznek. 

É szerint és párhuzamosan hosonló erőteljes mun-
kának bellenne folynia  a sokkal jobban vészé yeztetfctt 
kisebbségi berkekben is. De hol van ez? Látszólag 
aohol. Ténylegesen még kevésbbé. 

ö ikén'elenöl felvetődik  a kérdés, hosnan szár-
mazik sz a levertiég és miért? 

Rengeteg rajtunk kivül álló ok van erre. Aforfcsn 
belfő  tonr-o'y okok is elősegítik az egyre szélesebb 
területeket Mölelő közömbösséeet. Ezektn az okclon 
pedig módunkban van segíteni Trbát Begtierl íb kell. 

Az első ésszerű lépésnél, ha a dolgok gyökerit 
keressük, szemünkbe ötlik elkípeFztő szervezetleusé-
gílak. Első feltétele  ez egyUvétaríozís gyakorlatba vi-
telének. I<mét s jlgodlnl példára hivatkozunk, amikor 
Állítjuk, hoty pzervezkfdés  MÜkBégeBRégé! érzi a falu 
minden tr,r?6d?lml rítege. Nincs, eki ÖHBzefonja  őket, 
t<ihát ahoz csatlakoznak le, aki csinálja. 

Nem go»do kimeneteken lovagolunk, amikor fcul-
tur szinvoDBlit emlegetlink vi agos, hogy blzouyoa 
kulturvOD l̂on eru ez emhpri köeöRPég egyed? az 
öŝ zetMTlozás és tvszelogás bláryá». Bün elintézni ügy 
a kérd sefcpt,  hogyha szükBégei érzi, megától is Bzer-
veaki dik a falu. 

Ez a kulyko'.dobáló felfogja  csak az esetbeD álln^á 
mng a helyit, ba a uépoe-Ví-'â rő ciitudatpfiso  gondos-
lodott volaa v..!pti. Iy«n pedig — jól tudjuV és lát-
juk — nlacs. Miért akVor a nagyhangú szódobálás, 
mely csak ronthat a dolgokon? 

Jó néhány hét^l ezelőtt egyik (ry.Mgyóefentmik-
lósi mfuvnrpáríl  vez r̂f̂ rfiuval  befzé'gettlioí:  Su'yosao 
é^ető kérdfssk  kerültek t?zócyegre. Az cgységiő: is 
szó e^ett. A vt-zítí f-'ifiu  oşyre síirgotőbb kérdáReickre 
eii^m^rte, bogy b zonyos kisabbségi tArssd l̂ml rétegek 
fe  fogáxR  e'iieiis.^ik a párt hivatalos álláFpontjával. 
Mf>rt  nyomorujáí» vadvizekr^ hajtotta — horgzott a 
^o^dolkoréR nélkUli válasz. Ét ebbe csak uirv b>le le-
bet törődni? Ugy látssli', mt.rs a vezérfétfia  hclml 
kérde k Büámbívínésével intézte el a bepzéig9tést, 

Ă Híjuk: ÜZ élet sz;nvonaláo feUartAztalh t̂r.tim 
lendülettel zuhanó iraev^r klsebbsézl tömeg<-k 90 
«tázal- kának egy uiyanaz az érdeke. Egyformán 
nyoHorult sz^gécy mindenki. Ezt íb illik meglátni már 
bizonyos Rzemü"<'ge.kcn keresztül. S mer', mr'g tiem 
látjnk, vacy nom akarják, nngy bajok Bzármazhatnak 
ebből. 

J»lentkezn< t̂ is a kellemetlenségek. A masuVra 
hagyott viz'-knn gyors eţymâEut&nb«u nvedevez060ku 

tűnnek fel.  Eredményeket Is érnek el. Aztán tátott 
°zájjal csodálkoznak bizonyos körökben, hogy mikéct 
lehetséges ez? 

Hirt lun kf-nyarra!  i«mé>t kuHurR%invos<fthoz  térück 
vis«sa. Az i'koláriírivüli Dépnevelás eleagedbetetlen 
sziik8>--,7>»i»*éjr fcpK.  Hngv tnd piíenállani a csábos igé 
rct-iVnr-tT az o nép, m-ly hblysatéve! a'f-cs  tisztába ? 
Mit !"h ít Ktivritelcl tő c-, ha n?m foei3lkoinak  vél6? A 
mt&t bftDgozthtott  nemzeti ön'udat bitonyos lelkizz n-
vonaloo jelentkezik caak, ami megfelelő  zevelés hiányá-
ban eU'épzelheietlan. 

Felelőd,'>gek elhárítására nagyszerű alkalom a 
népre tolni mindent. Azonban a néppel Bzemban Iröte-
l'ízeitíégí'k Is vsnnst. H d l;h9t e kötelezettsíg^krói 
szó, mikor egy«t'<en politikai pártunk ku^urális é» 
közgí.í'disági szítkosztályM, melyeknek — tudomásul-!; 
szerint elnökei, titl:Arii és má3 t;sítség'íV-t .betöuö 
vezető: vannak — még életjelt sem adtak? 

Komo'yan k»ll már venni egyszer ezeket a dol-
gokat és cselekedd. I iik elkezdeni a munkát I 

Kezdetnek egAaz helyig volna, ha a gyu'̂ fehér-
vári egyházmegye á t.U hân-'puKbal ezelőtt m»»vásv 
rolt volt tanítóképző épületében gazdasági szakiskola 
ái itHoának f  ;l. Hol van nagyobb bíüi-b ŝ; a szakszeri 
gazdálkodás tanhására és a lelkek p á ásár», mic; 
> ppen Csikbsn? 

Eiben a msfcyél'fD  nemcsak » sifószoros  értslnió-
b»n veti fö  dmivelés ténfereg  hz utolsó so/otbtn, bn-
nem n rendelkezőre álló anyagforr.ások  ls kiaknázat-
lanul he vernek. P/»kitermeléB. mészégetés, kőipar stb. 
vár MfejleBztéíre.  Kl muckálkodik ez irányba? 

R >nd*zf  rint bzebI szokták elintézni a kérdéseket, 
hogy hiányzik a szükséges tőke. Rzzel szemben ko-
malyan feérdezztik:  mikor lesz? Nipcs kilátás arr«, 
bogv h!r:elenebe borviEforrisatnu  a N"mzni Binktói 
eiiemert ezresektől fognak  bu«ogci. T+hát a létezó 
anyagi erőkre vagyunk ntalva. Ezeket kell sorompóba 
állítani éa megvalósítani az egyre kétaégbeejtóbbec 
sürgető kérdéseket. 

Az elemista köryvekhől Ismert .HMogató JAnos* 
elavult felfogásával  sokra nem m»gyünk. Növeljük s 
máris veszadeliceeen elterpeszkedett közömbösséget s 
minél jobban mentjére hagyjuk a dolgokat, annál nehe-
zobb problémával kell valamikor megküzdeni. 

Azért kezdtük gazdasági iskola felá'li.ásíniik 
szűkségességevel a kérdést, mert meggyőződésünk, 
h»gy a kisebbségi életnek logsárkalatosabb pomja n 
közgazdaság. U kSrül csoportosu:hatnak a többi ágak. 
Ha nincs kanyár megakad a tudomány. M nél kisebb 
darab kenyérhea jut az éhesember, annál nehezebben 
lehet boldolgalnl vele. Swvea, a mai idők kóvetkez-
máayemek m-gfeleiő  közgazdasági munkával sok mln-
d«a eliksriu. Azonban a oél elirésehes meg kell mos-



3 c s í k i l a p o k S-ííí oláai 

Lelt dliíná áaoHU A mesebeli p«r-
h / r l B e m h<»»ek már az em 
^ H m A ^ Í ? , n l é h e a « k « Máltátogt.tÉ-r8. Komoly 
™t "éretnének látni. Viszont ezekre a dol 
gok mai menete mellett nem sok kilátás van. 
, , .T„ e h

t
4 ' T4 í t 0 ,* a , n> kell a dolgokon. Időkövetelte 

ÍAm ÍhíI í- M L " d e n » « tartea 
szent köteleszégenek a. Ogyek előbbrevltelét • ha ter-
hek gáncsolják a célt, haladéktalanul könnyíteni kell 
Kidobni a fölösleges,  malygAgbe ráncigáló terhet. Hisz 
Hok idejeTti l tm Következetesen a sslnhazjátsza-

Érdemes-e Csíkban tehetségnek lenni... 
Bióbbi számainkban sok BZÓ esett Fodor 

Albert racul-i gazdálkodónak városunkban ren 
dazett kepkiallitásáról. Igaz, jóakarattal irá 
nyiiottuk a figyelmet  erre az egyBzerü székely 
harisnyás emberre, aki napi nehéz munkája 
mellett rajzol és festeget.  A mai időkben ős-
tehetségnek nevezik azt a jelenséget, amely 
előtört Fodor Albertból a amelyet észrevenni 
kötelesség volna minden nagy bajaink mellett is. 

Mert ahogyan minden előképzettség nél-
kül kezeli ez a racuti főldmives  a tustollat, a 
ceruzát vagy a festéket,  az több annál, mint-
hogy felügyelés  nélkül elszaladhatnánk mellette. 

bs mégis ugy történt, hogy ebben a szé-
kelymegye központban minden előzetes beha 
rangozás dacára csak igazán nagyon keveBcn 
és csak a művészeteknek és könyvnek egy 
pár köztudomáaos szerelmese akadt, aki kí-
váncsi volt Fodor Albert óstehetségére. Csak 
egész kevesek akadtak, akiket a szivük oda-
vonzott, hogy érdeklődésükkel ambíciót ébresz-
Bzenek esetleges vásárlásaikkal lehetóseget 
adjanak egy tehetség kibomlásához. 

Szinte szégyen bevallani, hogy mennyire 
fagyos  nemtörődömséggel lud a közönségünk 
viselkedni ilyen értékes jelenségekkel szem-
ben. Egyenesen a mi tragédiánkhoz tartozik, 
hogy arra hivatottak mennyire nem tudtak 
sem a múltban, sem a jelenben jövótlátó meg-
érzéssel felkarolni  a problémákat. 

Fáj látni, hogy Fodor Albert esetében is 
egy pár lelkes emberen kivül Benki nem figyeli 
fel  erre a nagyszerű tehetségre, amely a maga 
pimitivségében is a témák gazdagBágát, a falu 
nak, a nehéz muakában robotoló szekely sors 
nak olyan megkopó változatait vetíti ki nem 
mindennapos léikéből. És szegénységünk leg-
nagyobbikanak kell elkönyveljük épp^neztaz 
érzéketlenséget, amely megnyilvánul minden 
alkalommal, ha saját értekeink megbecsülésé-
ről, elismeréséről vagy éppen felkereséséről 
és tovább képzéséről van szó. 

A múltnak nagy bajai tovább kisértenek. 
Volt itt valamikor gazdag lehetőség arra, hogy 
ebből a tehetséges fajnak  gyermekeiből az 
átlagnál jóval kiemelkedőbb utánképzés indul-
jon. Volt itt olyan vagyoni alap, amely a szé-
kely tehetségeket a viiág összes egyetemein 
végig járathatta volna. Minden lehetőség meg 
volt arra, hogy jövőt képezzünk, székely mű 
vészeket a világhír felé  indítsunk. De semmi 
nem történt. Akiből valami lett, azt saját ereje, 
őstehetsége vitte előre. Támogatás itt nem 
volt akkor sem, amikor lehetett volna. A tá-
mogatásnak legalább is nem volt soha magasba-
törő vonala, sem az átlagon felülemelkedő 
szelleme. Osjogászt képeztek, vicinalisembert 
gyártottak, a rokonság támogatta egymást. 
Ennyi volt az egész. 

Az idők azonban megváltoztak. A régi 
luxust nem lehet megengedni. A megpróbálta 
tás más irányt kell szabjon s legalább arra 
kötelez, hogy vegyük észre tehetségeinket s 
ha egyébbel nem tudjuk, legalább az együtt-
érzésnek, az érdeklődésnek melegével segít-
sük előbbre. 

Fodor Albert képkiállitása nagyobb sil ert 
érdemelt volna. H» moBt elmaradt is, hisszük, 
hogy a jövőben több Bzeretettel és buzdiióbb 
lelkesedéssel figyel  fel  társadalmunk erre az 
igazán tehetséges emberre, akit vétek és köny-
nyelmflség  elkallódásra ítélni. 

A tg.-muresl, marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara közleményei. 

No. 8—1986. Aa 1936. december 31 lkl 298. ez. 
Monitorul Oficlai-ban  megjelent 86438. sz. miniszteri 
rendelet szerint, minden közgazdánál, Ipari, keruBte-
döiml éa polgári vállalat köteles 1986 február  hó l-ig 
a vallblathan alkalmaaott román és idegan azemely-
zetről készített kimutatást Lét példányban az Ipari és 
kereskedelemügyi minisztériumnak beküldeni. A kimu-
tatnak tartalmaznia kell a nyomtatvány állal feltün-
tetett összes adatokat. A nyomtatvány a targu-mureai 
kereskedelmi éa Iparkamaránál rendelktzéíre állnak 
valamint beszerezhetők a Vak ár könyvkereakcdésbcu 
ia. Esetleges információk  az Iparkamaránál kaphatók. 

No. 66—1936. Bor vásárlók tudomására hozzu/, 
bogy januar hó 19 en Dlciosanmartin-ban a vármugyel 
uzetházban kiállítás iesz, ahol a köalsmert küküllói 
borok szerezhetők be jutányos áron. 

No. 2619—1936. A B.nca Nstionala helyi fiókjá-
nak érlesiteae szerint, folyó  evi január 16 tói kezdve, 
a más helyaken kibocsátott csekk igazolványokéi, ha 
azok a kinocsáiáatól számított 16 nap alatt nem vál-
tatnak be, csak az esetben fizetik  kl, hogyha a kibo-
csátó helyről kérték éa megkapták a kiflzeiéBl  autori-
zéclót. 

— No. 2517—1986. Belgiumi kereskedő cégek 
összeköttetést keresnek román kereskedő cégekkel, a 
nevjegyzek betekinthető a kamara titkári hivatalában, 
a kivotalos órak alatt. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legezebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
a r ak me l l e t t ea iközöl a 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 

SPORT. 
• fővárosi  Bragadiru jegkorongütő oaapatá-

nak mérkőzéséi. 
A mult vasárnap éa hétfőn  varosunk jégkorong-

ütő csapata, a bucureşti Bragadiru ne\ü csapatot latia 
vendegtii. A merkőzisek az enyh» időjárás miatt ígea 
kedvezőtlen jégviszonyok között folytak  le mind a két 
napon. 

EUő napon a fővárosi  csapit 2:0 arányú győzel-
met szerzett Bár a helybeliek határozottan szebb, 
fejlettebb  ttcbnlkával játszotlek, amellyel ellenfelüket 
caaknem végig leszorítva tartották, a játék a sok 
nalszeretcse miatt az ellecfel  győzelmesei végződölt. 

Második napon azután teljesen kidomborodott a 
helybeli csapat fölénye,  amely azután sok durvaságra 
vezetett. A helyzet végül is sunyira aimergesedeli, 
hogy a vendég csapat miu'án teljes leBzontottBágat 
látta, egészen tportszrr'iitien viselkedéssel levonult a 
pályáról éa 1:1 arányú jatékállrssal abba hsgyta a 
mérkőzést. 

Természetesen a játék viharai a közönség felett 
sem vonultak el nyom nélkül. Bőt egyeB resteken 
nemzetiségi kérdéssé fajultak  az e.emenyek, amelyek 
kellemetlenségekre vezettek. 

Ezzel kapcsolatosan a jövőre kérjük a közönség 
minden rssaét, hogy igyebezzok jíiiacaágát, jóin«velt-
ségét megőrizni és óvakodjak od.«m(.rgesituEÍ a mér-
kőzés alakulását ahová voltakeppen most ls ju.tatta. 

Végeredményben nem akarunk loká'patriotát ját-
szani, de elvitatni nem lehet, hoţy a varosunk jeg-
korongütő sportja országos nevű, a csapatoknak min-
den tagja kiváló játékoB. akik külföldi  csapatokkal való 
összeköttetésben 1B fogalmat  Bzereetek a játék erköl 
csökről. Tehát kár a közönségnek óbból iskolát sdai 
s ezen aa alapon hatáskörét tullapnl. Főleg pedig 
Igazán vétek volna gyermekes izgalmakból keletkező 
botrányokkal kedvét szegni ennek a lendületes sport 
nak, ame'y ebbe az elszürkült varosba egy kis mos 
galmat, idegerforgalmat  es eurlpai levegőt hozott. 

i'elhiván  lapunk  előfizetőihez  ! 
A Cailei  Lapok előfizetőit  kérjük,  hogy lapunk-

kal  szembeni fizetéses  kötelezettségüket  teljesíteni 
szíveskedjenek.  A Csiki  Lapok hétről-hétre  pon-
tosan megjelenve,  minden  nehézségek  kőzött  igyek-
szik  ellátni  azt a feladatot,  amelyet a sora szamára 
elrendelt  Semmi egyéb támpontunk  nincs ebben 
a munkában, mint olvasó közönségünk  támogatása 
A nehézségek  egyre fokozódnak.  Lapunk megje-
lenése igazán attól  függ,  hogy közönségünk  meg-
érti-e azokat  az erőfeszítéseket  ós áldozatokat, 
amelyeket  megkíván  egy magyar hetilapnak  a 
fenntartása.  — Abban a reményben, hogy olvasóink 
jóindulattal  látják  szükségét  annak  a posztnak, 
amelyet lapunk  betölt,  kérjük  tovább is az eddigi 
támogatást.  Arra kérjük,  hogy az előfizetéseket 
megújítani  s különösen  a hátralékokat  rendezni 
szíveskedjenek. 

— Tavaszias időjárás. Mintha tavasa kezdete 
lenns, o'ym enyhe az Időjárás. Vármegyénkben ezldelg 
jóformán  havazás sem volt. A mostani napsütéses Idők 
elvitték azt a vékony hótakarót ls, amely eddig leg-
alább a telet jelképeate. Szörnyű szegénység árnyékát 
veti elő ez aagabnormla Időjárás. Aa erdőkltermeléB 
teljesen szünetel. A hó hiánya miatt fát  fuvarozni  le-
hetetlen. fiunek  követkeatében a gyárak lassai kény-
telenok szltnetelni. Népünknek legfontoaabb  kenyér-
keresetét fenyegeti  a veaaedelem. Eaen kívül ea a 
hónelküli, napsütéses idő az őszi vetéaeknek la töké-
letes megsemmisülését jelenti. Ennek tulajdonítható, 
hogy a gabona árak emelkedőben vannak. Jó leaa 
takarékoskodni a gabonafélékkel.  A meglevő készle-
teket nem kell könr.yelmüon elvesztegetni. 

— Érdekeasegek Csiktaplooza múltjából. 
Qál Sándor tanfuiügyeiőséghez  beosztott igazgató-tanító 
kitűnő tollából éa gyűjteményéből lapunk hetről-hétre 
értékes adatokat hoz Taplocza község múltjából. Alig 
lehet felértékelni  óa meghecsüinl azokat az embere-
ket, akik ilyen nagy szeretettel, önzetlenséggel kutat-
nak népünk mu tjában, mint Gál Sándor ia. Aki elol-
vaasa községének raadszeras történetéből közreadott 
apróságait, láthatja, hogy milyen lelkeB hozzáértéssé! 
van feldolgozva  éa megörökitve a múltnak minden 
lépése. Szinte megelevenedik előttünk a régieknek 
egyszerű élete, bölcsesége B példátmutat B mai össze-
kuszált világnak a regi jó Időkből klaradó közvetlen-
ség s az ügyeknek olyan nemes intézése. Bar volna 
minden községnek ilyen Gal Sándora, aki ennyi elhiva-
tottsággal és ekkora szeretettel forgatja  a tollat köz-
ségének érdekében. Gál Sándor munkája, amilyen aae-
rény óa soha feltűiéat  nim kereső, éppen olyan nagy-
értékű és megérdemli, hogy e helyen is köaaönetet 
mondjunk mindazért a fáradságért,  amellyel községé-
nek múltját szereti éa kutatja, aat rendszerbe fogja  óa 
mások buzdítására közkinccsé teszi. 

— Lelioeni kőszegben több difteriás  meg-
betegedes történt. A varmegyei főorvosi  hivatal 
szigorú intézkedéseket tett a járvány terjedóaének 
megakadályozására, 

— A kormány elejtette aa uj ipártörvény 
tervezetet. Az általános országos fe.zudulás  és ellen-
hatás eredményeképpen a kormány elhatározta, hogy 
az uj ipartörvény népszerűtlen tervezetét nem viszi 
parlament eié, hanBm teljesen uj tervezatet dolgoztat 
ki szakértőkből szervezett bizottság által. E hlr orBzág-
Bzerte na&y örömet keltett. 

— Húshagyókedd! polgár-bál. A városi pol-
gárság évi szoicásos húshagyókedd! mulatságát ezévben 
is megtartja, a köablrtotosaai szăkhizaban. Az utóbbi 
években rendszeresített farsacgvegl  bálja polgársá-
gunknak m:udig legjobban sikerült mulatsága váro-
sunknak. Most ls nagy szeretettel foiyik  a rendezés 
munkája s arra jóslóra falhívjuk  a közönség fi  jyeltnél. 

— Nyugdijasok flgyelmebe.  Minden ev január 
havában minden ailami nyugdíjas köteles beszerezni 
és baíerjasztani ejy hatósági oizoayitványt arról, hogy 
élícbjQ van és hol van az aliandó rendes lakása. E 
bizonyítványt városunkban a rendőrség adja kl. Erre 
voaatkozu kér vény-űrlap aVacar könyvkereskedésben 
kapható. 

— P&lyazat erdőőri allásra. A mercurea-
ciuci erdógondnokságaal megüresedett egy erdőőri 
állas, akik ezen állást eifoglalui  óhajtják, kaliő okmá-
nyokkal felszerelt  kérésüket fenti  erdőgondnokaághoz 
a hivatalos órák alatt adják be, román nyelv tudása 
szükséges. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzes. Pti Smdor fakereskedő  Tirţu-

Murea és Aaial Juci Midiras Sillvasaierkor tartottak 
eljegyzésüket. 

— Hazasság. Rigar (Snilovits) Ernő mérnök 
folyó  évi jtnuár ho 12-an hazasaágot kötött Solzman 
Klárival Bucureatl-ben. 

— Meghalt Marthy Pál. M r̂thy Pál a targu-
mureal gimnázium éB tanítóképző aoko daiu, kiváló 
t inára 67 éves korában meghalt. Városunk közönségé-
nek IB jóiameróse volt az elhunyt tauár, aki több íz-
ben adott itt gordonka hangversenyt. 

— Zongorabangolaa. Szigeti Arnold, Szigeti 
Jázaef  hegedűművész testvérbátyja, konzervá oriumi 
zongorahangoló a napokban várotunkba érkezik. El-
jegyzések a Vákár könyvkerczkedésbeo. 

— A DURA-REX ELEMEKET LELKESE-
DÉSSEL FOGADTA A FOGYASZTÓKÖZÖNSÉG. 
Lipuok hasabjain már tájékoztattuk oivaaomkat az 
újfajta  B'tv- és szalmiáli.:nentes DURá-REX zseblámpa 
ús aood-jlamek nigy eiőuyeiról. O.vaaoközönségünk 
erdekében szükségesnek véltük: a Dura-Müveknel az 
eddigi eredményekről érdeklődni, ahonnét mint máa 
szakkörökből la azon felvilágosítást  kaptuk, hogy az 
eddigi kisárhtsk a iDgnassaabbmanő váritoiást ia 
falbimulják.  Alig néhány hete, hogy a Dura-R x piacra 
keríiii, maris oly általánosan nagy aa érddkiódsa i» 
fagyasztás,  ami arra enged következtetni, hogy a fo-
gyasztók rovid-iSdn kizárólag ezen uj elamek naszaá-
latára fognak  átterai. Siikkóröi véiemenye szerint a 
korlátlan raktárképass^g felneciülhetetlen  előny, ami 
egyúttal pénzmegtakarítást ia jelent, az elemek nagy 
Inijdsitm juye pedig eddig nem Ismert jó rádióvételt biz-
tosit. Filbivjut azsn kórdlm^ayre olvasóink figyelmét. 

— A peniilgylgazgatosag az ösazea autó-
tulajdonosok tudomaaara hoaaa, hogy a minUz-
ter 310116—1936. saáoiu reodilete értelmében mind-
azok, akik a joauári évnegyedre eaedekea adójukat 
aem fizették  meg, folyó  évi fdbruár  hó l-ig még meg-
fiaethetik  anélkül, hogy büntetést kellene fizetniük, 
mindazok, akik ezen idő alatt nem rendezik, február 
hó l-e után szigorúan meg lesiaek bírságolva. 

— Összefoglaló  könyv Jelenik meg a sze-
kely róvaairasrol. Ferencit Sándor Csíkban ia ismert 
ciujl régész több éves gyűjtőmunkájának eradmenyeit 
akarja 4 óa fél  iv térj ideiemben megjelentetni, amely-
ben már Ismeretes cuiatl, caikaaeatmiklóal szakely 
róvásirason kivül töbo apróbb szétszórtan található 
róvásokat ia ismerteti a szeraő. A könyv csak kellő 
aaámu »lűfi:etőtc  jeleutkezóae eaetéu jelenik meg 
február  hóban. Ára 70 lej, lalsntkeznl lehet január hó 
20-ig a VákáMlaletbeo. 
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— Armasenlben aem megy másként. A 
gyűlölet mindenhová elérkealk. Behurcolják eit a be-
cillust a legbékésebb ragokba ÍB. Nincsen ellene véde-
kezel. A rzérumát nem kapták még meg ennek a 
förtelmes  betegségnek. Igy hát szenvedni kell pusztító 
rombolásait. Armaseni a megyénk egyik legtisztább, 
lígszékelyebb közaége. Nem igen hallat migáról. Csak 
annyit, hogy Itt óraik legtisztábban a népi szokásokat. 
Es a csíki múltnak a böcsője. Ide Jön az, aki igaz, 
hamisítatlan caiki levegőt akar szívni. — Nos most itt 
is baj van. Mihail Jonlca tanító bált rendezett. S ami-
kor egy csárdást is muzsikáltak, abból botrányt ren-
dezett. Caak éppen feljegyeztBk  a bírt. Legyen nyoma, 
hogy egykor milyen gyűlölködés pusztított az embe-
rek között. 

— UJ Imakönyv. Földes Zoltán: „Mennyel kis 
kiír»" c;m n — a kath. ifjúság  és nép számára irt — 
Imádságos és énekes könyvét szeretettel ajánljuk tisz-
telt olvasóink BZIVPB figyelmébe.  A könyv ára szép, 
díszes kötéBben: 30 lej és a portó. De ha valaki leg-
alább 10 et rendel s a pénzt Földeh Zoltánnak (Orastie, 
strada Romos 4), va?y a Minerva R.-t.-nak (C'uj, Btr 
Baron L. Pop 5) előre bekUldl, darabonként 26 lejért 
(-nind)n darabra még 2 lejt postaköltségül küldve) 
kapja s minden 10 példány után jár 1—1 Ingyenes. 
Kinyivel több piidány lesz csomagolva. A könyv 234 
énelbt éa sok imát, ájtato-ságot tartalmaz, közbeszólt 
oktatásokkal. — Püspökileg jóváhagyva: 2866—1036 
szám alatt. 

— Édes öoose volt a osomafalvl  áldosat 
gyilkosa. Jinu£r hó 7 en Clumanl gyergyól község 
iskóSBága borzalmas gyilkosságra ébredt. A fa  utói 
4 km, távolságra, a mezőben verében fagyva  találták 
Költő János Jjzaefd  27 éves gazdálkodót. A szert-n-
csetlen emberin óriá»i sebek jeleznk, hogy kegyetlen 
gyilkosság áldozata. A beindított nyomozás még semmi 
eredoéoyre nem jutóit, amikor január hó 9 én a hely-
beli ügyészségen jelentkezett Köllő Peter, az áldozat 
öccse és kijelentette, hogy bátyjának ó a gyilkosa. 
Azért ölte meg, mert ellenezte, hogy Sindor Viktóriát, 
akli merőt, f  î eégUl vegye. Az ügyészség azonnal 
l=narló.>,t&(ta a testvérgyilkos Köllő Péteri. 

— A rendőrség figyelmébe.  A Duoucca 
lakói pmaBzoijak, hogy a berúgott emberek garázda-
ságaitól nincs nyugalmuk. K rli, hogy a rendőrség 
kiserjj fokozott  figyelőmmel  ezeknek az uccálnak ven-
déglőit, amelyeknek környékén történik a legtöbb caend-
zavarás. 

~ Halálozások. A?er Lijos vasúti munkán, 
nmint mult számunkban megírtuk, egyik gyimesi tth»r-
vonatra olyan szereiiCsetlenü! ugrott fel,  hogy a kerepel 
alá eub iDt, amelyek egyik karját összeroncsolták. A 
helybeli kozktriiázban amputálták, de sérülésébe a 
fellépett  komplikációk miatt belehalt. 

— Zakariás K. Lukéca földbirtokos,  76 éves ko-
rában, foiyó  -ivi január hó 6 án maghalt Frumcasa n. 
Tamatéd» január hó 9 ón vo't igen nagy részvét mel-
leit. Elhunytban Dr. Zikariás Bálint helyball ügyvéd 
edüsapjat gyászolja. 

— Államellenes izgatja vadja a sencraieni 
biró ellen Knati Bálint sincraieni közsaíi birót a 
nipoVbsji letartóztattak s bekísérték az ügyészséghez. 

Mindezek tetejébe, ami-
kor a nyomozást bevezették még a csendőrőrmestert 
o^gakana vesztegetni, hogy a fulvett  jegvzősönyveket 
ce terjessze tovább. Az ügyészség klhallgitása után 
a törvényszék vádtanicsa Kristó Bálintot szabadlábra 
hdyszt*. 

— Törvényszéki hirek. Kó?a Antal eugeni 
l:»kfi3  a legelőről teheneket lopott, amelyeket B?cze 
Jánosáé és Péter János B-̂ giiBegével értékesített. A 
törvényszék Kosa Antalt egy évre és 6 év szabadság-
gá;)»™; B»cze Juiosnét 8 hónapra, 2 ezer lejre; 
PctT Jánost 2 hónapra itélts. 

— Félaru menetjegyek a tóli sporthe'yekre. 
A vasút must leptette életbe a téli sportb l̂yelr láto-
gatóinak bzóió vasúti kedvceményt. A téli sporthalyekre 
falwu  v»«utl jeggyel lehet utazni, ugy hogy odauta-
záskor eréíz j-gvet kell váltani s ezzel a jegţyel haza 
is '«hot utazni. Chí'i láttamoztatni kell a vssntl pénz-
tarn.íl A téü sportbe y»n való t?rtózVod:'iB id' je nitcs 
meg.-zabva. A kedvszméiy a szaron idejére szól, a 
hat'irn.'pot majd annsk idején áilap'tja ra»g a vasúti 
vezérigazgatóság. Teli sporthelyeknek tekinti a vbfui 
a bövet'{fz6ket:  Aurora Btnn'uui Anina vasuM állo-
ná'.sl. Bornec, Braşov, Buşteni, Ciicpu'u^g, Buco 
vina, C<tnpuu.ig Uu;c-I, Qiiicos tóO^eorghni v-iíutl 
állom3s-i-l, Rtmnicul-Va c ja, 8 biu, SIphír, Vatra-
Djrati Ti3Hul de-.ua, TimUul-de-jos és Tuerad. 

— Sok a részeg ember Valószirü ra*e is 
Wtfl^ysli,  hogy egy-b napokon sok a részeg i-mb-T. 
Bí?rd-i es szonbat napokon olyan töm -ges -n fordul-
ni* e í a vérárunkban, hogy mozogni nem lehet tőlük. 
Ecyik nap hetivásár van, a másik fhetéses  nap. 
Érthető. Mindenik nap van mit meginni. Egyiken ac 
e,adott áru értékét, másikon a fizetést  Vi"B3*taBzltó 
iáwaay. Dj falelmţtes  is. M<g,m uţy vagyok, hogv 
& részeg embertől s a bolondtól filek.  Mind a betlő 
beszámíthatatlan. A nézéBükben is sok a hasonlóság. 
Hit ennél borzasztóbb nincs, mint fényes  nappal vagy 
a kora esti órákban az alkoholtól ilyen közveszélyessé 
vált emberek között járkálni. Éjjel az más. Aki nem 
ezsratl a részeget, ü.jön otthon. Da nappal. Nagy baj 
b* a mérték nélküli részegeskedéB, ahogyan népünk 
elindult. Éjjel vagy nappal nem saámlt. Ahogy hozzá 
j'j.h t iszik. Rondszerint olyan fokig,  amelynél eltűnik 
aa puibur! méltóság. A lejtőn vagyunk. A jó Isten 
tudja, hol állunk meg. 

— Községi Jegyző urak figyelmébe.  Akis 
kora árvák személyi, egésaBégl állapotáról szóló évi 
felentés  a Vákár nyomdában kapbstó. 

— Heghalt a Gyimesi vadvirág szerzője 
Budapesten, 76 éves torában, január hó 8-án, tüdő-
cynlladárban meghalt Q>czy I'tván, a „OylmeBi vad-
virág" elmtt közismert n'pstlrmúonk a szerzője. 

— A .Kertgazdaság" II-lt évfolyaménak  1-ső 
számát gróf  Taieti Árvsd, jales pomo'oţu-nak A gvli 
mölcaösök telepítéséről Írott cikke vcírti b". — T -'i 
teendők a gyümö'csöab^n cim a!itt, valamint a falsko 
Iákban fellépő  „Sin Jose" nevű ptlzstetvek elleni 
védekezésekről szóló cikkek minden gyflmö!c-:kerttulsj-
donost érdekel, — Virág- és koayhakertészeti cikkei 
egészen uj gazdálkodási lehetőségeket tár az o'vasó 
elé. — Dr. Páter Bila nyuţ. gazd. ak. Igazgató, » 
Nadragulya termeaztésáről irt faítünáat  keltő c:'<ket 
A méhek teleltetéaérő': B énuagy Károly máhé4zm>s 
ter ad figyelmet  keltő útbaigazításokat. I!. Adorján 
Jenő: A tnéz As mízbor gyógvttatásáril, valamint h 
tojók téli tojáshozamának fokozásáról  értekezik szak-
szerűen. — Ezen főob  cikkeken kivül m^g lg=m soh 

értékes kertgazd^ságí kérdésekkel fogUlkoalk  a kitöcő 
folyóirat.  I't em iijii< meg, hogy * kertészek orízáro-
r'g\e«îU!ete, e hó 6-én d^után Oradean a katbolikup 
krrben tírija ezévi kSzpyülásét. melyen mlod-n kert 
kedve őt azlveaen lát a Kertg. EţyesUlet veze'őségo. 
Tárgysorozatán a kertészeti-törvény Is szépei, nem-
különben az uj szölldteUpItb"! törvény s,--rvimes kér-
dései ls, amsly minden kert-, szö'.lő- és filBÍo'.e.tu'r.j 
donost közvetlen érint. — A K'jrtgnzdasáir gu7d>isá«i 
életünk rnioden kérdésével szH^szerllen fogi»!küzik, 
amit nagy elt»rjjd'3tls4ge is blzonyit. — Mutatvány-
számot a kiadóhivatal kü d. C uj, Btr. Bali No 6. 

— „Cslkvármegye Monografiéja*  kaphttó a 
szerEŐ-.él, ára 50 L. Mt-grfndelAsre  portómentesei kü di 
Külföldre  és külföldre  egyaránt a fönr.tnevezett  ár elő-
leges beküldése e?etén. Cilm Fírencs Béli Boimenl, 
JndMu' C'uc. 

Fiam Jaooa, Giza és Rezső fájó  szív-
vel tudatják, ho»y Baerei' t'. édesi-p^nk 

Fiam Alajos 
maganao 

életének 86-ik évébrn. bO'S3BS szenvedéB után, 
folyó  hó 10-én d. u. 9 órakor, lelkét visszaadta 
Teremtőjének. 

Földi maradványát folyó  hó 12 én d u. 
3 órakor helyezzUk a he yoell temetőbe örök 
nyugalomra. 

Calksomlyó, 1936 évi január hó 11-én. 
Gyermekei. 

No. 6—936. közb. 
Árverési h i rde tmény . 

Tusnád község közbirtokosságának igaz-
gatósága közhírré tessi, hogy 1936 j&DUár 
hó 25-én dé la tán 3 óraVor a „Népház" 
helyiségében nyilvános árverésen 3 évre bérbe 
adja az „Ördöglik" nevU erdörészben 1 hold 
színes föld  bányászaira alkalmas területet. 

Kikiáltási ár évenkint 120.000 Lni. Arve 
razök kötelesek 20°/„ bánatpénzt letenni kész 
pénzben. 

Árverési feltételek  a birtokossági elnök-
nél megtekinthetők. 

Jobb ajánlatok nem fogedtatnak  el. 
Tusaid, 1936. január 6. 

Jegyző: Bir okossági elnök: 
Darvas Ferenc . Ábrahám Abel. 

Villanyórát keresek megvételre 
Cim a Vákár Dyomdaban. 

MODELL KALAPOK 
tls sáponként nj foraiftk  oloso 
ari;aa, xn.«vt*iclJa.t]a.«tö]c 

V K N C Z R L T A N Á R N É N Á L 
^ Ugyanott készülnek mindem-
V nemű női kalapok elsőrendft 
l é i ' anyag hosiáadásával. Kalcpek 

Italakitiaa a legrövidebb Idő alatt, 
w Oalkaaareda, I. C. BraUann (Glmná-
^ zltunVuooa 111. az., a Sörháa köselében. 

fi  J r k h á ^ k o l v afcáregjenVónt,  akár egyttt-
O a r D I l a A l l l i i y tesen is, épiti'i anyaggtl 

a h ilyBüiuen vazy Hnn!kül, ni ad 6. Értekezni le-
het Ka.fV.v  Jóisef  tnlajdonoEsa!, Cbiksüer d i. 

Fakereskedö urak 
figyelmébe! 

In atenţiunea Dior co-
mercianţi de lemne! 

Bevételi és kiadási utalványok 
Mandate dc intrare şi eşire 

Bérfizetési  jegyzék (Listl de plată) 
Anyag- és erdófelvételi  könyvecskék 

Cârticicâ de inventar pentru materialul in 
deposit şi pădure 

Előleg könyv (faragottfa,  gömbfa,  gömbrud) 
Cărticică de avans (pe letnn rotund etc.) 

Fuvar-bárca (Barţă pentru cărăuşi) 
Munkások nyilvántartása (zsebben hordható) 

Evidenta lucrătorilor (plru purtat in buzunar) 
Orvosi utalvány (Certificat) 
Számlakönyv (Factura) 
Szállítási kimutatás (Consignatio) 

állandóan raktáron, totdeauna în depozit, 
legjutányosabb áron pe l&ngá preţuri mo-

beszerezhetök derate la 
LIBRĂRIA VÁKÁR 

Mercurea-Ciuc. 
VÁKÁR könyvkeres-
kedésében, M.-Ciuc. 
Mindennemű nyomtatványok megrendelésre a legszebb 

kivitelben a legpontosabban eszközöltetnek. 

Román éa német nyelvoktatápt vállal 
kendőkkel es haladókkal, kepes i te t t 
nyelv tanárad . Cim a kiadohiv.-ban. 

w 

I 
Háló, ebédlő és iroda berendezések 

a legegysnerübbtól a 
legücomabb kivitelig 

+ m e l y a a l « i a á U i t « t t í n k k t l 
A b e s i • r e s h • t ó k : 
I Na^y G- Joszef  asztalosnál, Zsögöd. 
W Megfelelő  biztosíték mailett részletfizetésre  Is. 

I 
• 

I FI ADÓ' 1 lakás, mely áll 6 Fzoba, konyha, fürdő-
szoba, ksnira, c ukott v^rardn, nagy g'li-

mölcsös, vrtemenyeB kert mel:ö''be!ylfégekbó!; 
1 l a k á s : 5 szoba, koayha, kamra, fürdőszoba, 
csukott veranda, koc?isz.n nagy istálló és gyü-
mö'c'ös k-r-rtu-i továbbá irópepek, rgy óiig hasz-
nált m^ly gyermekkocsi Ci® a Li<:dubivata!bar. 

\xjc±X±1UC*XI\  * * * * * * * * * * 

A „ M U N K A " * 
ALTALÁNOS UTBAIGÁZITÁSI INGAT- {£ 
LAN ÉS ARUFORGALMII IRODA G 

1935 *v janutr l én működését újtól megkezdette. ^ 
P l u Ó I I a l i a saámadasok vesatesét, ellenó'-
k i v a l l a t j a leset, merlegek, adob <vailások ^ 

— elkesaUesét a törvéoyea előírások sseriut. — 
Vidékiek minden megbiiását aaonnal teljeatti, J 

niadea ügybea elj&r Jogi (ínyekben ügy ve-
dűuk áll a megbiaók rendelíaa >«ere. — ^ 

Eösvetitjük taásak, v llák, telkek, meaögasdaság 
birto'ok vételét, elaiasát «agy bérletet f j 

Calea Stefan-cel-Uare  2'.. ssBm, földaaint  ^ 

MEGVESZEM báró Orbán Bala-a: „Ssokelyföld-'  oimü 
müvének 8-ik (HáromsséVmegye) kötetét. — Cim a 
kiadóhivatalban. 

HEGEDUORAKAT 
oomerv atonuiui módszer 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N O Z G I Z I . Csíkszereda 
Str. Cap. Vuloviol (Hargita-nooa) 20. 

KÖNYVTAR KIEGÉSZÍTÉSBE 80 darab 
modern dlazkötósü magyar könyv oloaón 
eladó. — Cim a Vákár ÜBletben. 

Töltő-tol lak javítását és tisztítását 
vállalja a Vákár üzlet. 

KyaasiMM k, láam^MKiíáfe»^  ^mn®***. 




