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Kétség Bem fér bőszé, hogy vidékünkön közelebbi időpontból származó közbiriokosts&gi bönyv rendelkezései
sok tekintetben egészen uj saa-

lendtt'etes munka indult az „erőszakkal elszé- jegyzökönyvei kétségtelenül igazolják: ez a báiyofcat állítanák fel, amelyek a régi törvényekben
kelyesitett románok" visszarománositása érdé- nép mindenkinek tiszteletben tartotta a nemzeti réRghen meg mm voltak, vagy csak enyhébb alakban
kéb in. Minden épkézláb többségi ember e kérdés hovátartozását és megbecsülte azt. Most uegy firduSste t ó. Ezek köt,ül néhányat Ismertetőnk és pen?m rérzletezve,tajnemcsak nagjjsban való tájékörül sürgö.ódik. Ókirályeágbeli középiskolák éve a cârţai (ciikkarczfalvi) „királyku." es dig
koztatásért. E< fő eg 62 rí, bogy felbivjuk a közönség
látoga'nak el a falvakba s igyekeznek minden „Ivánfenék" havasrészeken lezajlott bünügy figyelmét a törvény szigorú és az életnek majdnem
eszközzel előbbre vinni a nem is olyan régi tárgyalása alkalmával ertdjti jegyzőkönyvek- minden vonatkováaábn belenyu'ó rendszabályaira, mint
kel igazolta a védelem, hogy „szegény román egy általános intésül a bűncselekmények B a bünperek
keleta gondolatot.
céljából.
Lépten-nyomon vitákat szül az előtérbe testvéreink bérletében kell hagyni továbbra kikerülése
H i román állampolgár külföldön követ el bűncseis
az
általuk
eddig
béralt
területeket,
mert
ez
helyezett kérdés, az elfogulatlan, tárgyilagosan
lekmény;, h*z»jövetale után Is csak abban as esetben
gondolkozó székely megdöbbenéssel tapasztalja, képezi kizárólagos létalapjukat". Ezekhez ha- büntethető. ha a cialeltmtoy ugy a külfö'di, mint a
sonló
emberséges
és
napnai
fenyesebben
beszelő
belföldi törvény szerint büntetendő. De ha akár romín,
hogy a román társadalom szinte egyöntetűen
a székelyeket teszi felelŐESé a hoBStu évszá- jegyzőkönyvi kivonatokat százszámra idézhet- akár id*g«n állampolgár külföldön a román állam blzottnénk. Nam feltétellel segítettek tuhát e mely sAga, b'csiileta, vagy egyeb érdeke ellen vét: belfölzadok során itt ott igen szórványosan előfor- tradiciószántotta
földön egymáBon az emberek, dön, vagyis itthon, még abban az esetben is megbünduló esetekért. Teljesen elfogult álláspontot hanem emberségből.
tetendő, hs nem jön aa országba. 8 ha valamikor bejön, a távollétében kiszabott büntetést végrehajtják
foglal el e kérdésben. Nem is beszélve azokVagy hogy magyarázzák meg Voşlobeni rajta. Es a rendelkezés különösen a kttiföldön járó
ról a helyi érdekű lapokról, melyek kizárólag
állampolgárokra nóave tartalmazza azt aa intést,
ezt az Qgyet feszegetik. Munkájuk közben nem (Gyergyovaslab), Bubor (Beibor), Corbu (Holio), romáa
ikbojy sértő nyilatkozatot tegyenek az orsságról
Varviz
(Varhegy),
Bcaí)
(EL'kat)
es
mas
tősegy esetben izgatnak a kisebbségi magyarság
odjkujü.
gyökeres roman falvak ősi kuliurajanak, nyelve
ellen, szidnak és ócsárolnak.
Aa uj törvény rendelkezései a katonákra ia alkalNap-Nap u án ujabb és ujabb elméletek ezülot nek és szokásainak fenumarudasát a sun&zé- mazandók, a katonai büntetőtörvényben meghatározott
kely vidék kellős középen, ha „erőszakkal, esőtek kivitelével.
nek, melyeket
Mások ez uj törvényben a bUntetéBl nemek Is.
a székelyek állítólagos „vérképletére", tűzzel vassal" magyaroBiiottak volna a szé Fegyház
helyett kényszermunka van, amely 6 evtól 25
kelyek
?
szokásaira és más egészen
adatokra
évig torjedbet. Bjrtön helyett Buiyos tömlöc (tamuita
Alaptalanul
illet
tehát
bennünket,
székelye
hivatkozva román származást
grm) 3—20 évig, politikai bűntettekre pedig a súlyos
ket az ezöszak vádja.
allítmfogbaz, 3 - 2 0 evig. Vetsegek büntetesei a fogház,
bizonyítanak reánk.
A mindennapi kenyér 1 hónaptól 12 evig éB a pénzbüntetés, 2 eaer lejtói 20
B nagy butgalom közepette dr. Zígoni megszerzése minden időkben több gondot adott ez>.r lejig. Ajanlatos tehát aa úgynevezett becsűletsérIstván, a Magyar Párt hivatalos lapjának bel annál, hogy ilyen „szórakozásokra*' is ráérje- láai B tfelo vétségektől és perektói is tartóakodoi,
politikai szerkesztője, lapja újévi számában nek az emberek. Tiszte eiben tartották min mert a legkUebb büntetés 1 houap, vagy jobb esetben
igazságosan, a történelmi helyzetnek megfele- doakiuek. a Soárniu&acmt,' vnüa^tu es ku lurajat 2 ezer Ifj Politikai vetsArelrnéi sz pgyse-rü âl'amfcg1 hónaptól 12 évig tarihat, a pénzbüntetés 2 ezerlően világított rá a kérdésre. Bevezetőjében egyaránt s akik közénk jöttek önszán:u*bói, bîz
tói 20 ezer lejig. A közönséges kihágások legkisebb
rámutatott arra, hogy minden időkben és min- minden kényszer nőikül vallattak közösséget biiatbtttie 1 nap, vagy 600 lej, da es 1 hónapig, vagy
den nemzet közfll akadtak olyanok, akik elő- ennek a népnek a sorsával és tartanak ki ma 1500 lejig is emelkedaetik.
nyökért, vagy más életkörülményeiket jellemző, is mellette. Mert higyjék el a vádttbkodók,
M^ilóitbünteiésképpeu megfoszthatják az elítéltet
sőt meghatározó adottságból kifolyólag más hogy ennek a népnek sohasam volt rózsás az mindan polgári jogaitól, ami a közhivatal, választójog,
nemzetekbe szívódtak fel. Természetes folya- élete. Sem a múltban, seiu a jelenben nem a nyujdij elvesztését is j Menti. Míg lehet fosztani bimat ez, amit megakadályozni nem lehet. Hisz jelent előnyt a székely származás. Terhet, zonyos eltekben az elítéltét a szülői jogtól is, amely
e jogot gyimra blazák. Aki hivatásának gyatörténelmi, ma is bizonyítható tény, hogy a gondot, megpróbáltatást és nyomorúságot jelen- eseiban
korlásában követett el hanyagságra, vagy tudatlanságra
magyar kormányzat alatt Transsylvánia terü- tett mindég a székely élet. Nain hisszük, hogy vagy rosszakaratra valló büscsaiekményt, foglalkozásáletén rengetek tősgyökeres magyar románoso- ezekkel a csábító „előnyökkel" el lehetett nak, vagy mesterségének gyakorlásától egy meghatádott el.
rozott időre, da örökra is eltiltható. A felbujtót éppen
volna valakit tántorítani fajától, hitétől és egész ugy
büaieti a törvény, mint a tettast. Sulyosabb cseiekB természetes folyamatokkal mindég szá- addigi életétől, amint nem is lehet.
manyeknel még aa eredménytelen feibnjtás la büntemolni illik és kell. Ea volt egyik indító oka
tendő mint kísérlet.
a világszerte elfogadott álláspontnak, hogy
Figyelőmre méltók az uj törvénynek a részegségre
nrnden egyed származása, lu túrája és mas Szerzői-est Gleorilieiii-lifia (Gyeroíffltiiiiüóson).
voontkoio rjoddlkez^ei A rágl törvéoyak szerint a
tényezők alapján önmaga határozza meg, vagyÍB
Mint Vesszük a hírt, 1937 évi január rtioZtigiőg enyhúó kör\iln4ny volt. Most n teljes resaegszuverénen dönt nemzeti hovatartozása felett, hó 17 én, vasárnap egy nagy tarka-est kereté- Bégben elíö /diatt bűncselekmény caak akkor nam bttntaiecdő,
teljesen véletlen a a tettes akaratától fügEnnek dacára lépten-nyomon erőszakos ben lesz Gbeorgheni-ben Csiby Lajos (Gibé) getlen oiok idazi^k olé a ré^íg állapotot (pld. ha
„elszékelyesités* vádját igyekeznek ránk sütni. munkatársunk ; „Bolondság az élet" cimü egyvalakinek bódító szirt ^ivartnk az etelébe, vagy italába),
bi va:>^i jóseiotából Űzik, az már n9m memhetí
Padig a székely sohasem szerette a más nem- felvonásos kis opereitejeuek a bemualója, d)
n igát a rádzaga -egí!, mert tulnia kellett, hogy a saesa
amihez
zenét
Molnár
János
zeneszerző
irt.
zetekkeli keveredést, ősi alkotmánya, melyet
rjaBdgíJget oiozbii. Hi padig valaki éppen aasrt Issza
királyaival és más hatalmas urakkal szemben
Ugyancsak ennek az estenek keretében le m-tgái, bO{y tatiénik baszámitását ciökkeatse, vagy
is védett, egvenesen meggátolta az idegen szerepelnek még Dr. Lengyel Emil, a kitűnő 4 tatt tf.távomjhez bá:orságot szerdzien, akkor a
beszivárgást, ősi törvények és szokások alap- „Dani bá'u, aki uemejuK tökéletes előadó, részegség naoi mjntaég, hanoim aulyoabitó körülmény,
mart ez eaetban a bűncselekményt előra megfontoltnak
ján közösen használta hatalmas kiterjedésű de darabjait is saját maga írja.
lehat tekintani. Eteket a szabályokat kütöoösen fljyelföldbirtokát. Azt elidegeníteni, elajándékozni,
Csendőr Jenő, a most nem rég Gheormjbj ajwljui mindjn<tinak, elsősorban azoknak, akik
vagy elkobozni még a királynak sem volt joga. ghcní be helyezett segéd.elkétz is, akit mint a náp va^aosére és oktatására vannak hivatva.
A székely megadta királyának mindenkor, ami szavaló müvéBzt, Mécs Lászlóval együtt emle
Ai uj törvény nem tudásával, nem IsmeréBével
alkotmányszerűen megillette. Katonáskodott getnek.
senki sem védekezhotik.
gyalog vagy lovon, ahogy módja telt, de székMagáninditvanyra üldözendő bűncselekményeknél
Továbbá Fux József kiváló énekes, aki a feije-ientést
a tudomásul vételtől azámitott 3 hónap
jeiben őmaga választotta vezetőkkel közigazgatta magát és intézte saját eorBát. Nem volt legutóbb városunkban is szép sikerrel sze alatt keii beadni, min asutáa elévül.
A kibékülés, vagyis a m igánlnditvány vissaavopélda arra, hogy a régi alkotmányos Bzékely repelt.
Míg Dr. Ferenczy Gyula és Szász Ilona nása c<íak a törvény által megengedett esetekben a
időkben idegen emberek állhattak volna a
aaaal a szumeliyel saembeo BzUnteti meg aa elszékely székek élére, vagy más mádon nyúj- művész part, akik szintéin szerepelnek, már csak
járást, a kivel a kibékülés megtörtént. l{y tehát megnem
kell
külön
méltassuk.
tottak volna előnyöket idegeneknek. Sót: sziszűnik az úgynevezett vádegység elve, amelynek értelAz itt felsoroltakon kívül azonban Gheor maben a regi törvóny szerint a vádnak aa egyik tetteagorúan őrizték a kereteket és sehol sem tartották jobban Bzámon a származást, mint ép- gheni műkedvelőinek szine-java fog fellepni, társsal szemben való elejtése aa eljárás megszüntetését
hogy méltó keretet adjanak az est jelentő vonta maga utáa aa össaes táratetteaekkel saamben.
pen itt.
ségének.
A kommuolata lagatást jelentő cselekményeket
S ha aztán a székely elnyomatás idejében
súlyosan bünteti a törvény. Igy 8—7, Illetve 5—10 óvl
VároEunkból is többen vesznek részt, az fogházzal s 10 ezertől 100 eaer lejig terjedő pénzbüae szigorúan elhatárolt, sőt elzárkozott nép ősi
érdekesnek ígérkező szerzői esten, igy Albert teíesBel suj'.j» aat, aki valamely társadalmi osatály elkeretei közé idegeneket csempésztek be a István
iró, magyarpárti titkár is, aki egyben nyomása, vagy a mostani társadalmi rend erőszakos
hatalmi eszközök, ez a nép tudta és beleegye- réailetesen
fog beszámolni lapunknak az est felforgatása Iriut calnál propagandát, aki Rtmánla tárzése nélkül történt. Előny nyújtás, minden sikeréről.
sadalmi. vagy gasdaságl rendje ellen kiiadó külföldi
társaságot barmi módon megaeglt stb.
külső, vagy lelki kényszer nélkül vállalták
ennek a népnek a sorsát és .székelyesedtek Keresek egy egyaa éa egy kát lé után való kooelszánat
Nímaetgyaláaáa vétségét követi el, aki szóval,
el' természetes, de sohasem erőszakos uton.
lrá3bin, czalsksdattel, magatartáasat, nyilvánosan sárCím a kiadóhivatalban.

al*. «i4a«.
tegetl a román államot, vagy a nemiet hfiaelt BUatetéB 1—8 óvt fogháa, 6—20 eaer lej ptazhüntetés.Aki
hamis hírekkel Romáaia békés nemzetközi helyaetet
veszélyezteti, 12 hónapig terjedhető fogházzal büntetendő. Legkisebb büntetés két hónap.
Aki erőszakkal, vagy fenyegetéssel magakadalyoi
valakit áliampolgári jogainak gyakorlásában, egy evl
államfogháazal büntetendő. H* köshlvatalnok követi el,
büntetése 3 óv. A válasctójog gyakorlásának megakadályozásáért 8 havi fogház jár, de ha választási megbízóit követi el, büntetése 3 óv. As eljárás megindításából, akár a sértett, akár 20 válasitó polgár Indítványa
Bsükseges.
Ha a köahivatalnok saját résaére jogtalan Sietésre
kényszeríti a felet, büntetesd 5 évi fognáz, ha pedig
ajándékot fogad el, egy évi fogháa. A közhivatalnok,
aki hivatalos minőségben sértegető, vagy erőszakoskodó
magatartást tanúsít, 3 havi fogházra büntetendő. Aki
közhivatalnoknak penat ad, vagy Ígér azért, hogy hivatalom köreben valamit tegyen, vagy ne tegyen, akár
kötelességeszegessel jár az, akár nem, megvesztegetésért 6 hónaptól 3 évig terjedő fogházra bilntettndó.

A törvénytelen eszközökkel véghezvitt vallatás
bünletéBe 3 év.
Szigorúan bünteti az uj törvény a párbajozást,
vagy a parbajra való kihívást. UjyBziatén a párbajra
való rábeszélest és azt la, aki maat a parbajra vaió ki
nem állás miatt kigúnyol.
A vallás elleni vétségek közül: aki valamely, az
áliam által elismert vallás szertartását megzavarja,
vagy valakit vallaaa gyakorlatiban megakadály oe, vagy
mas vallas gyazoriasara kenyszerit, 6 nőnapi foghazzui
es 5 ezer lej penzDdnteteBsel bünieihutó. Legkisebb
büntetés 2 hónap es 2 ezer lej.
Aii a torvenyek meg nem tartására, vagy va.amely taraadiiml ojztaiy, nemzetiség, felekezet ellen
izgat, egy evl fjgbazzai éB 5 ezer lej pénzbüntetéssel
büoteihotő. Legalaebb bünteteB 2 nőnap ós 2 tzar lej.
Aki a törvénynek meg nem tariásara vagy valamely tarsadalmi osztály, nemzetiség, felekezet elien
izgai, 1 eví foghaazal és 5 ezer lej penzbüntetessel
büntethető. Bünteti a törvény azt is, aki az ailam alaptörvényeivel ellenkező vauasi elmeieteket hirdet. A
hamlB hirak terjesztése büntetendő cselekmény.
Aki aa anyakönyvbe hamis adatokat vezet be,
vagy a bejelenteni e.mulasztja, büntetendő cselekményt
követ el.
Aki caaládját roBBZlndulatból elhagyja éB családjának tagjait anyagi, vagy erkölcsi támasz nélkül hagyj*,
12 hónapi foghazai kap. Uj IntózkedSB az la, hogy aki
vaiamoly ingatlant jogtalanul elfoglal, vagy a határjeleket megváltoztatja, úgyszintén aki maB felkelhető
vagyonát megrongaija, 1 évi togházzal aujiható.
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Ez az ország óriási pénzeket áldoz a hadseregfejlesztésre. Nagy súlyt helyez rrra, hogy felkészültek
legyünk minden eshetőségre.
Nos ebben a programban a legelső kSteleBség
a hadirokkantakról, a háborús áldozatokról, özvegyekről, árvákról való gondoskodás kellene legyen. Mert ez
szoros tartozéka ama hősi szellem kiépítésének, amelytől bármit ia várni lehet.
A háborúi nemzedék jól tudja, bogy a modern
hadviselésben mekkora rész? van az egyenl vitézségnek, bátorságnak. A mai harcban minden ember magára utalt, Baját kezdeményezésére és vitézségére bízott egyéniség, akit csak a meggyőződés ereje vihet
előre, győzelemre. A géppuska mellé, a tankhoz, az
ágyúhoz bátorszivü, kemény harcos kell, akiknek neveiéséhsz aa is hozzátartozik, hogy lássák a háború*
áldozatnak békében való megbecsülését.
Eíért mondjuk ml hadirokkantak, bogy a velünk
való szívtelen bánásmód egészen érthetetlen. Binös
könnyelműség annyira elhagyói, erkölcsi égés anyagilag
aüilOBnek engedni a haza fogalmáért mtgcBoaku t
embereket. Vétek, mert nem szolgálja a kötelességteljesítésre, a hősi áldozatra való nevelés érdekét.
appen legfőbb ideje volna, hogy a román kor
mányok végre azivvel és lélekkel neki lásBanak a
.rokkant üjy rendezésének. Hiszen tlzennyo'c esztendeje várjak a megoldást arra igazán ráBzorult, megcsonkított munkaképtelen emberek. Nigy részük mar
kipusztult a hosszai várakozás alatt.
A román korai iay 1932 b n törvényt szavazott
meg, amelyben arra tett fogad *!mt<, hogy 1936
vágelg randizni fojja a hidirok'ztnt legenyseg nyugdiját. S)k kessrüiéggal áliapiijuk meg, hogy mé£ nsm
váltották be Igeretüset.
1933 mtjui 9 én .Drvény jelent m»? a hivatalos
lapban, ama y h clatolt tarilletek rokcaat tisztjeinek
nyugdíj rendezésére vjaiUOiik Eit sem hajtották
vegre, haneai a kormái/ m od cafele ravtszkoJással
kitérőt karese'.t a torriay randilkea íseiasi kiját
ezásara.
Oit állunk tehát a világháború befejezése után
tlzennyo'c esztendővel, hogy a kormányok nem tekintik a haboiui áldozatok Borsának rendezését lelkiügynek. Pedig a rokkantak eB hadiözvegyek évről-évre
munkaképtelenebbé válnak és napról-napra inkább
rászorulnának az á'iami gondos', odasra.
Ugy érezzük, hogy a had rokkantak mind máig
szerényen, csendesen várakoztak arra, hogy a sorsukat
megoldják. S^mml nem történt. O t ál'uak, hogy Benki
nem vtBzl komolyan ezt az ügyet, amely neklínx hadi
nyomorultaknak a mindennapi Kenyeret jelen,i.

>w

Csikvánneiiye biönyi statisztika.
A szemünk előtt eey általános romlásnak éa lezüllÓBnek folyamata megy végbe.

X világháborús

Időkkel kezdődött az erkölcsi és gazdaBági lejtőre jutás
tragédiája a azóta feltartózbatatlanul rohanunk lefelé.
Mindig csak lefelé...
. ,

N?m hKeznál itt aem a vez-tőknek bo cs intelme,
*em az egyre nehrz -bb időknekfigyelmeztetése. A bün
fertőjében való elmerüléa közelségébe jutottunk.
Nézzük c*ak meg vármegyénk 1936 évi bűnügyi
kimutatását. Etég egv pillantás, hogy megdöbbenjrn
az emb>r a bűnözésnek attól a hatalmas előretörésétói, amely népünket nyomorúságában éB elhagyatottságában kikezdte.
A c*ikváMi9gyei ügyészséghez 1936-ban beérkezett 1698 bUnt»tt esete; ezen kívül bejegyeztek
23 627 Síihágáat. Önzésén 25 225 aa eljári* alatt álló
Oüaissetek számr Ami az*. j-iUati, hogy ebben a vármegyében a mu't 9S£tendő alatt minden hatodik ember
bünütyl eljárta aiatt állott vigy víbágii miatt a törvénnyel összeütközésbe került.
Az Uty^ziégi iktatónak ebből a hatalmas számadataiból 1698 a bűntettík eseti. Tehát gyilkosság,
v^ras virekjdé?, m'g a kihágások erdikitiágás, tiltott
pálinkafőzés, visu 1 kih'tgi^ sSb. miatt vannak fo^yamatbaq.
Eiek a borza'mts számik arril 1b beszélnek,
iiojy a biiimtsk leţaiiţyobb százalékban a korcsmázÁsank, a pi'lnka fogyasztásnak, a rá3Eeg«égnek következményei. A gvilkosságoV, a halállal végződött bicskázások kizárólag a Rzeszban, a borgőzben fogantak.
A Bzátnok másik feléről mosdjuk, hogy a nyomormá-í, a nibézség, az élettel vaió kemény küzdés
kergette e vármegye l^kcspágát az erdőkihagások elkövetésére. Ni vegyük szigoiutn bűnnek a náiuak
divatos és he életmenethez bozzátartozó falopásnak
létezését. Utyls elkrpesztő az aa arányszám, ame:y a
komoly, n»gy bünöVra esik. Azokra, amelyek ennek a
népaek vésziét, pusztulását okozhatják.
Kea?rüaée töltheti el ennek a nlpaok jövő Borsáért
doboló, 8g*ód.) veze őit ós minden jr zsn gondolt ozétu
tagját, amikor o'vatni és követseztetni lud ezeknek a
számoknak rendszeréből és rideg valóságából.

Esek világo-an mutatják, hogy különösen a pálinka
és korcsmt o'y-n rendet vágott Eorblnkban az elmúlt
eszloudő alatt is, amelyet kibeverni nem lehet. Hiszen
a Bzáraok azt mondják, hogy ennek a vármegyének
öBszlakés^ágából minden hatvanadikot korcamázás közbon mézelték, ÖBBZ'szurkálták, kirabolták vagy a jó
Iiten tudja milyen Bzörn>ü bűnre nem vetemedett
i-gjmáírtsl szemben a csíki ember.

R.melni akarjuk, hogy az újesztendő a mi B«'iituakra is, ami Bornuukra is megoldást fog hozni. D j
A'ig lehet elképzelni, hogy a mi tiszta eszű,
tovább nem vltá?, bogy^ezt az ertdményt c>ak ugy világos látású székely népünk ne tudja megérteni azt
remelhetjiik,
ha
mi
bidirolkantak
összefogusb,
fcos.ös
< feltartózh.natlfci u ! reíni Bzaksdt erkö esi éa anyagi
Kimerítő közlést aa egéBS törvénytói nem lehet
nvomora^.gat, nme'y az a kobolbrtn közöttünk pusztít.
adni, mert a hatalmas törvény összesen negy könyvből ügyünknek kiharcolására tömöiülünk.
Mil>en tokkor eimond a raár mindenki itt a tenni
ail s 603 szakasaavsl 185 oldalra terjed. De aki megvs'ókat. Miiyen
Bok komoly aggódás elhangzott már
tartja a 10 parancsolatot ás követi a feiebarati szeretet
nápUak mt-g')i«até?tnftb érdekében. Él mit látunk. Azt,
terményét, az könnyen elkerülheti mind a 603 piragra- Április 30-tól májas 10-ií rendezik
bogy ez a n^p n"m aksrjt fe'fogni, nem akarja megfuisal vaió ÖBSzeüMözéBt.
a ieniözeleblii Baiüpssti í r n ü M Vásárt. lá'ni síjá" vertének egyik legveszedelmesebb okát, a
j
A ifglíoztiltfitii Bud pis'i N.mzetkczi Vasért puEiulá:-n.=>'i egy:k legvilágosabb magyarázóját.
1937 ovi áp -iilB 30 ós május 10 ike között rtndeíi a
P^dijí nem kell nagy bölcsesség annak megértéBud>p;sti Kereskedelmi és Ipir^amara és a M.-»gy .r
hogy ez a nép saját mag^n kívül, ez egymásE.csépels hirlapl anyag a hadirokkantak sorsáról Qjáriparoiok Országos Stöveisé^e, Budap^s Siates a-h^z,
boz
váló
rug-ttzkedisán, összetartását), egymás szerebeszélői a nyi.vánosaág számára. M<g is Időközönként íóváros közremüitödaséval valamim a* összes liletâueB téüén, m^gbacsüi^sén,
a vmzsiői Iránti tiszteletén klvOl
megtesszük, felelevenítjük ezt a kérd ést. Kóteleaség- hatóságok éa érdekeltségek támogatásával.
nincs smlre a'apozeon. A mi helyt »z alkoholnak, a
Bzarüen elóasBUit ezt a kellemetlenné, teherré vált
A magyar ipar nagy stadionja a Budapesti pálinka ördngéaelr szavára hailfatva ugy pujztltj«
ligyet és cdateregetjük a hálatlan utókornak. Tanulegymást, mint abogy az ügyészségi adato'i csak a
jOD, okuljon a szerencsétlenné telt és magukra hagyoit
Nemzetközi Vásiron épül fel.
mult évben ia f^jegvezték, akkor azon a lejtőn,
„hósök" sorsából több ember szeretetei, bekésebb
Az 1937 évi vásár Ismét a Varosligetben kerüi amelyikre rákp^tt nincsen megállás E fogja nyelni a
eietre vaió törekvést.
megrendeaesre. A vásár uj alaprajza már elkészült ds böriöii, meg fogja nyomorítani a bün ezt a jobb sorsra
Nem akarunk hivatkozni letűnt idők Bzenvedíseire. psdig recdilvlil ötietesea az oiímpiászra einlékeeteiő érdemi 8 székely nép^t, ame yibni'k erényeire, páldáu
Azok mar a muitté lettek. Míg sem haUgatn* senki. utadionszerü m^goidásaal. Fjko/oltabb joientőságet eletberendezkedésére olyan büszke volt — fajunk.
Azóta nagyobb megpróbáltatások következtek, amelyek- fognak kapai az Idei vásár felépítésénél a fa mellett
N*m szabad ids juttunk. A mai nagy világnézeti
ről m.adenki ugy niszi, hogy azokhoz a lövészárok a vaskoastrukCiók in, mart az azokkal folytatott kísérválságok kőzött, az egébz keresztény kulturát fenyekínjai sem érnek fel.
letek az előző vásáron már kitünősn beváltak.
gető vepzidilmek között ennek a népaek vallásoi
Kár volna utalni világháborúi borzalmakra. A
300 nagy magyar vállalat jelentkezett eddig erány^i helyükön kMi á.ljtoik. Az alkoho'nak, a bűnnegyven—itven hónapos frontazoig^latnak gyötrődéseit,
nek f .rg-í nem ráíbatták még ugy el a katholllui
a Budapetti Nemzetkőzi Vásárra.
a hadifogságnak kegyetlen megburcoltatáaait, a mai
székely léleknek gyökerét, hogy meg ne értaa az élet
nemzedek már el sem tudja képzelni. M.nt ahogy foAz 1937 évi április 30 és május 10 ike között tanin B iii. Ne'.üok szálld, vel'.ásos léeUb-l kell tartozga, mi eincsen arról mit jelent a granai-iöicserben tartandó varira hetek óta csendben folynak a jelent- iodal rnlnd 'o ban'.ő:, egymás pa-ztitásától. Mind-n
hajait várci, drótakadáiy előtt nyomorultul megdögleni, keseaek. EJdig mar tóbb mint 300 magyar vállalat erőnket fgylitt keli tartnni a rtcdoet", az egyeégünkrohamra indulni, vagy ha ugy tetezik hőssé lenni.
jaleniktzeit, lónifp'n a vas- és g*p , a itx.il- es rn- nek, a felebaráti szeretetnek biztosításéra.
Mi, akik megcsonkítva kerültünk haza az ötven- bázati, az elelmitiztr-, bútor-, üveg- és pircjllaaNikiink nem sztbsd oda züllecünk, hogy egy
két honapos nagy világpusztltásból, akik becsületesen, szakmákbói. a vásár a uu t héten küldte ki a jelent- ívben 1698 súlyos bűnügyöt jegyezzenek fel rólunk,
a farfi kotelesBeg erdnyevel teljesítettük a vitezBégnek, kezeshez szükaegas nyomtatványokat, amikor előre- hogy népünk tu'zezros tömegekben mozogjon a törvéa hősiességnek, a hazáért vaió önfeláldozásnak nehéz láthatólag a kiállítók jelentkezésének tempója még nyes foru aok e!ő;t.
feladatát, ml számtalanszor a Baját bőrüokön éreztük, gyorsabb lesz.
O.iásl feladat vár e téren a népneveiéire, a szólapaszlaiiuf, hogy ezekről nekünk nem szabad beszélni.
Helydijkedvezmény a Budapesti
székre és minden a faját Fzerelő kulturlelkü emberUtánunk fiatal Óriások következtek, akiknek a szeméNemzetkőzi Vásáron.
társunkra. A felvilágosítás munkájának szolgálatába
ben Btmmivé vált minden háborús áldozat A hadiAa 1937 április 30 éa május 10 ike között tar kell állania val&mennvlün'snek, ha azt Bkarjuk, hogy
rokkantak tá'sadaíma egy emberként bizonyítja, hogy
a harctereken becsületes kötelesség teljesítés közben tacdó Budapesti N<mz4tközl Vasár ziáilitói, amennyi- népünk kézben rcarsdjon éa egészen el ne Bikkadjoo
szerzett csonkaaágnak az értéke, a nyomorékaágoak, ben 1937 évi jinuir hó 15-ike előtt jelentkeznek, a a bűnnek u jain.
Egyébkent ezen a helyen is fiţyelmezteijOk a
a megciufliottaágnak, a munkaképtelenné vált haszon- helyd.jbol 10°/o engedményben réBtesülnek.
vármegye
lakosságát, bogy a jxnuár hó 1-én életbelaiansagnak, a koidusságnak, aa elesettségnek a színKülföldi érdeklődós a Budapesti Nemzetléptetett uj büntető törvény rendkívül Bzlgoru. A bünt
vonalán mozog.
kőzi vásár iránt.
tehát kerülni kell nemcsak azért, mert erkölcsi felfoVilágért Bem akarjuk a társadalom szemében
részéről Is nagy érdeklődés nyilvánul gásával éB érzékével ellentétben áll, de azért la, mert
emelni a hadirokkantság mélyebb átérzését ób tiszte- meg aKülföld
Nemzetközi Vásár iránt. Eddig O asz- a törvény ereje éa rzlgora a bűnnel szemben könyörtelen
letet. Az államnak volna jövőbe látó kötelessége, hogy ország Budapesti
ea
Ausztria
helyezték kilátásba hivatalos rész- ós igy népünknek a mostani bűnözési arányszám msla hadirokkantságot felemelje, a bős piedeBzláljára vételüket, de Franciaországgal,
Brazíliával, bit igazán erkölcsi éa acysgl romlását jelenti.
állítsa, hogy ami nyomorult Borsunkból követésre csá- DjUfrlkáva!, Iránnal la komoly Svájccal,
lárgyalasok folynak
bító példát faragjon a jövő nemzedék Bzámára.
tiállitasi csoportok megszervezéséről.
As államnak, a legfőbb társadalomnak kellene
megtérjen az eszébe, hogy ne engedj* a hódi áldozatot
Cím a tiadóhivn'alban.
kiszolgáltatni az emberi Indulatok aljasságának. Vedenie MEGVESZEM báró Orbán Baláta: „Székelyföld" olmfi
kellene a háborús rokkantat már csak azért la, mert
mttvének 8-lk (Háromaaékmegye) kötetét. — Olm iBooskor Antal volt tcrvényezékl biró lakáBán egy
akármelyik percen divatba Jöhet a vóráldosatnak aa a
ebédlő, különböző bútorok, könyvek, konyha bútoklsdóhl Tataiban.
kívánalma, amelyet a rokkant sors megtestesít.
rok 4s edények ssabadkisMi eladatnak.

A hadirokkantak nyomorúsága.

Egy nagy szoba bútor nélkül kiadó.
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Apróságok.

Tehát rövidesen gyakorlati útra terelődik a belügyminiszteri rendelkezés. Az ember hátán valami hideg borzonÚjév alkalmival nagy politikai beszédet tartott Vaida gás fut végig, hisz az állampolgárságok körül eddig is
Sándor a .Román Front* elnevezés alatt ismert pártalaku- annyi bsj volt. Sok szerencsétlen szegény ember sétált
lat vezére is. A többszörös volt miniszter és miniszterelnök, feltűzött szuronyok előtt országhatárok között.
mint az eljövendő kormány feje azólt nagyszámmal össze*
*
*
gyűlt híveihez. Ea ez alkalommal elhagyta annyit hangozA
t-kete,
de
azért
fagyos
tél egyre komolyabb gontatott éa vitatott programja népszerűsítése során feltűnően
kidomborított sablonokat. Sőt a kormány működésének bírá- dokat okoz a gazdáknak. Eddig csak az erdőléssel volt baj,
lata aorán a kisebbségekkel szembeni hivatalos magatartá- de az utóbbi hetek kemény fagyos napjai után, már a vetéseket is veszély fenyegeti. Eilsgynak, megritkulnak. lemét
sat is elitélte.
kisebb kenyérre, nagy veszteségekre van kilátás. Pedig már
— A kormány helytelenül cselekszik, amikor eltiltja nem igen van miből veszíteni. Semmi sem hiányzik még a
a helységnevek szabad használatit. Nem államérdeket szol- oiuci (csiki) székely gazdának, csak egy .kiadós" tavaszi
gáló cselekedet, ha a Kronsteter Zeitnnget Brasover Zeitungra őazgabona kiszántás.
akarja kereszteltetni. Igy oldják meg a létezó kisebbségi
kérdést?
T á l ab a a t e a .
— Minden bizonnyal — folytatja — azért nynl ilyen
eszközökhöz a kormány, hogy a kormányzásban öt kővető
Hegyen állok; szürke alkonyat,
telelős tényezőket rossz hazafiaknak lehessen minősíteni.
fáradtan lenézek az útra...
A továbbiak során a külpolitikára tért ki s félreérttel-, levezet, de vájjon hova ?
hetetlenül leszegezte, hogy a Dnnamedencébe békére, erős
...Balról látom b sirhalmokat.
alapokon nyugvó megértésre és együttműködésre van szükAz országút széles, világátölelő
ség. A kelet felöl fenyegető, bolsevizmnssai fűszerezett
S a vége szürke... semmibe vész,
veszedelemmel szemben a dnnamenti államoknak snlyos
fáradt szemem a jövőbe néz
hivatást kell betölteni. £ hivatásnak csak szoros barátságEz az ut a bűnök utja, ez nem lehet a jövő!
gal lehet megtelelni. Nem tartja szükségesnek az eddig ápolt
és bev&lt külpolitikai irányok feladását, de határozottan leFöl az ut keskeny csikót mutat
szögezi, hogy az egyedüli célravezető eszköz a jelen körülA jövőjét kínnak, nyomornak.—
mények között a Róma—Berlin tengelyre helyezkedés. Ezt
A sírok nyugalmat kínálnak...
csinálja Jugoszlávia is, amikor Olaszország és Németország
Hol keressem az igaz utat VI
t'elé .tájékozódik", sőt titokban kiegyezett Magyarországgal
özv. Albisy Béláné.
is. Hasonló külpolitikai irányzatot tsrt szükségesnek Románia részére is. Elsősorban a szomszédos Magyarországgal
kell jó viszonyt teremteni, mert erre meg vannak a lehetőségek.
Vaida Sándor beszéde nagy feltűnést keltett bel- és
külföldi viszonylatban egyaránt. Mi azt sseretnők, ha beszéde
A március 17—22 ik napjata reEdezendó Országos
ránk, kisebbségiekre vonatkozó része megfoutolásra késztetné
az illetékes kormánytényezőket s valami tényleges eredményt Mezőgaadasági K'.atiUus ea Tocyesaaliatvásar irác, ui
is látnánk. Mert tagadhatatlan, nem lehet valami kitűnő a aaon reszt venni kívánó gazdak kórébeu már ld az
kormány kisebbségi politikája, amikor alig egy hét leforgása előző évek sz^p sikerű kisiiuaaai r.óit tapasztalta,
alatt Jorga Miklós és Vaida Sándor emelik tel a szavukat meghaladó nagyfokú érdeklődés n.u aíiozik. Aa idíi
a kisebbBégekkeli hivatalos bánásmód ellen. Nem-is beszélve Kialittas korai időpontja miatt a ifiiytszailalok c-oarról, hogy mi. kisebbségi egyedek naponta külön-külön és portjabaa mar januar 6-a>i lejárt a jeieDtkt£6Bi aatárösszesen érezzük és éljük azt a hivatalos kezelést, mely idó es esert aa össses hazai neves oagyienyedztők
ellen nagytekintélyű államférfiak, volt miniszterelnökök valamint a fejlett köatenyésabteket magukban foglaló
lenyeastő egyesületek siettek jeleutkeaesükkel resznyilatkoznak.
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BEL- ÉS KÜLFÖLD.

Az Uralkodó újévi beszéde. II. Károly román
király újévi beszédében felhívta aa orsaág lakósaágát
a lelki ogy»:imttködésre. A kormánynak valamint aa
ország vezetőinek figyelmébe ajánlotta a becsületes a
közhwnu munkát, v&lamint a hadseregnek aa utaknak, a közegészség ügyének támogatását.
Betiltottak két román lapot, amelyek a Mussolini t-eszéd) alknlmával fenyegető cikkeket közöltek
aa trdélti magyarság felé. As udvarhelyi Glasul Romio:Bc és Turda clraU lapok megjelenését eaért a
belügyminiszter két-két hétre felfüggesatette.
A râmnicul-vâlceai püspöki palota ellen újév
éjjelén bomba nerenylttst követlek el. Két kezdetleges töltÓBÜ Bombát helyeztek Ismeretlen tettesek a
fótHArathoe, amelyek az épületet megrongálták, ember
életben azonban semmi kár nem történt.
Az erdélyi szász lapok is Sgyelmeztetést kaptak, hJifv ezen'u' a helységneveket nem használhatják
az ujaá; nyelvének megfelelő elnevezéssel.
A spanyol háború frontjain a mult héten a
aimzoti csapatok támtdisalt általánoB siker követte.
Izy most m&r a midridi egyetemi városrésa véglegeíen a nemzetlek birtokába került éB Igen sok hadászati szempontból fontos pontot foglaltak el a nemzetiek, amelyeinek frontja 12 klióméterrel vonult előre.
A németországi katbolikus főpapok pásztorlevelet adtak ki, amelyet most olvastak fel aa összes
i( mp omofeban. — A pász;orlevél eleőjorban kijelenti,
rogy a katholilusok minden támogatást megadnak
Hitii-rnek a bolseviztLUi elleni küzdelméhea. Apásztorlevál arr.t kéri kü'áoöaan a uámetfiatalságot, hogy a
ka'.fco'icietru el'eoi gyűlölettel hagyjon fel ób ne nangoztAv-sa tovább, hogy a bolsevlzmuasal való leszámolás
után, a k.'thoüclzmua kerül Borra.
Kinából i-m^t oiyan hírek érkeznek, hogy a
rág»bbi'n fjlláasdt Císn^-BzU-LiaDg tábornok csapatai
megkezdték az ellenségeskedést a nanklngl kormány
Ci^pntat ellen.
Az újesztendő ujabb háborús bonyodalommal
kezdődik, amely Tórökoraság éB Franciaország között
fnDy-get.c Al két áilam között kelalkezatt koofl ktua
legiíény? !"i' .b rászé a mai savaros helyzetnek. Londonban e g y r e bomolyabbtn Ítélik meg as eseményeket.
A török lopok pedig tovább is elszántan támadják
veteittket biaioaitanl. — A bejelentések száma mt>r a Franciaországot az Alexindrettl szandzsák ügyében éa
határidő lejarta előtt aa ösaaea lenyeeaállai csoportok- követelik, boiy BemlegeRitsék AUx ndretilt, vonják ki
ban meghaladta a terveaett keretüket, eoneifogva a onnan a francii csapatokat. Általában Törökorsaág
jelentkeaéal határidói semmiesetre sem fogját m?g- rÁkésztlt arra, hogy nemzeti becsületét fegyverrel ia
hosBsabbiiani.
megvédje FrMtcifcorszÂţgal szemben.
Aa eddig átvizsgált bejelentésekből is már örömPolitikai merénylet Bucuréstibeo. A mult héten
mel lehet megállapítani, hogy a kiai iiás állattenyész- Bucureit'bfn a vasgarda tigjai megtámadták és késektésünk örveedetes tovább fejlődésétől fog saámot tdai, tul OBB^e?'' urkálták a v-tsgárda egyik volt tagját. Aki
a gondosan kiválogatott és f<>iüiv zegblt tenyéEzanysfr Duca
niesg- ilkolása után kilépett a szervezetből.
kivetel nélkül igtn m^gas Bíiniftj.^: Ltpvisel és egészet
XI. Piua pipa állapota további javulást mutat.
rendkívüli te jetiimen}tt és ttnyesteriekU állatok is
A német—olasz válasz jegyzék, a spanyolfognak saerepeini a klailitt-.scn.
önkéntes toborzáFok ügyében elkészült. LeszöA kiállítás btjeleu'.etl hat' rid j-t a rendező bi országi
hogy a* önkéntes toborzás eltiltása, a spanyol
zottBág (eme: Budapest, IX, Kbitiek uíci 8. száui, gezi,
?öröafrormányn >t tpsz nsgy szolgálatot, ahol eddig
telefon 18—79—64) aj többi csoportokban február ItorlátlüLU
éüek a kü földi toboraással. Mindazonáltal
hó l ében álUptlotia m g.
Németorazég hajlandó eltiltani bb önkéntes toborzást,
ba azt miauk Is komolyan megcsinálják. Jivasolja,
lojy tivolUpsBak el Spanyolországból minden Idegen
Nem gyermek Ön!
propigandistái, raert ott már a mosakval komlntera
vette át » vezeiőazerepet.
W * Mert tudja, hogy a bizalmat éa szaktudást
Zlriohben vörös toborzi irad^ működését leplezmarói-holnapra nem lehat megazereznil "SfeB
t'is lt>, amely a spanyolorssági vöröaek számára szállított öofcóates ikut, hamisított útlevelekkel.
A spanyol vörösek letartóztattak 28 belga önkéDlest:, i>Wb haz t akartak .izökol. A szöke;ényeket
• l 7 t a • • g a é l T t s r c B i «kel
bifojták, haditörványszék elé áliitot.ák, ahoauan caak
• br<lga kontul erélyeE közbe.tpéaére seabadu.tak meg.
i f e n t i e k k e l x e a d e l k e a a e k fiat
Földrengés Kelet Tibetben. As utóbbi napokban
a fö drerg 'fejeiző kesniilekek órus>l földrengéseket muHOL?
t -.íl ik, U{y j -lentik, hogy özek a nagymiretü fóldr -mg^sek vai .hu: K ílat-T,tieib ?n, a Himalája hegycsúcsa
körül tön£n>ek.

lp üdomu tenyészálatot jelentetek: lie
— a budapesti teipállattiálisásra.

*

*

Iíégi és megcáfolhatatlan igazság, hogyha egy kisebbségben élő nép fennakarja tartani magát, megbonthatatlan
egységben kell élnie. Elengedhetetlen feltétel ez, mert ennek
hiányában megbomlik s mint oldott kéve szétszóródik.
Nagy éa önálló népek civakodhatnak, de kicsiny, kisebbségben élő nép legyen egységes.
Ezt hangoztatják kisebbségi életünk arra hivatott vezérei is. Sajnos az utóbbi néhány esztendőben egyre mélyebbre
rágja az egyenetlenség férge msgát a kisebbségi magyar
gyökerekbe. Világszemléleti áramlatokhoz csatlakoznak az
emberek a a helyett, hogy a kipróbált s kisebbségi nép
számára egyedül lehetséges középen állanának meg és
igyekeznének átsegíteni a tajtékzó hullámokon rettenetesen
iinbulygó sajkát, idegen, nagy nemzetekre, vagy óriási tömegekre, osztályokra méretezett keretek között keresik a boldogulást. Merőben helytelen, sőt káros folyamat ez. Hisz
kétségtelenül fellelhetők a kisebbségi egyedek között is a
különböző világeszméletek, azonban kisebbségi népnél ez nem
lehet, ha lehet ezt a kifejezést használni, — harci cél, mert
más súlyos, a kisebbségi jellegből folyó körülményekkel kell
megküzdeni.
Jól látja ezt miuden józanon gondolkozó kisebbségi
magyarkoponya. Ennek dacára mégis tolynak, sőt naprólnapra jobban mérgesednek a különböző áramlatok között
l-lmerülő súrlódások. Mindenképpen le akarnak számolni
egymással, mintha nem volna más „leszámolni" való, mint
az egymás sértegetése, gúnyolása, jelentgetése s más ezekhez hasonló jók.
Mindezeket a Clujon (kolozsváron) megjelenő .Független UjBág" egyik legutóbbi cikke juttatta eszünkbe, melynek Dr. Sulyok István és Hexner Béla súlyos természetű s
igen-igen jellemző „nézeteltéréséről* számol be.
A híradás szerint a cluji (kolozsvári) magyarpárti tagozat hét alelnöke politikai vita során összeszólalkozott a
kaszinóba. Sulyok dr. antiszemita nyilatkozatokat tett, mire
Hexner Béla .árulónak" minősítette alelnök társát. Röviden:
szabályszerű, de annál kiadósabb vita keletkezett, amit Hexner
lovagias uton akart elintézni. Sályok dr. az elégtételadást
— katolikus meggyőződésére hivatkozva — visszautasította
s az ügyet a Magyar Párt elé vitte. Gr. Bethlen György
országos elnök és Inczédi Jokszman Ödön alelnök döntőbirói
minőségükben kimondták, hogy: „ami történt két nriember
magánügye s intézzék el olyan formák között, amit társadalmi helyzetükkel összeférhetőnek tartanak*.
Eddig az esemény, mely világosan beszél, milyen káros cselekedetekre ragadtatja a szélsőséges gondolkozás akkor
az embereket, amikor mindennél nagyobb szükség van az
egységes magatartásra. Csúnya is ez az eset, mert Transylvania (Erdély) földjén soha senki sem szegődhetik kizárólagosságot hirdető eszmék mellé. Nem, mert ennek az országrésznek évszázadok óta élő éa haladó szellem kötelez s
azzal büntetetlenül senki szembe nem helyezkedhetik.
Tannlság: törődjünk kizárólag a magunk különleges
kisebbségi dolgával. Álljunk a jól éa eredményesen kitaposott középúton s igyekezzünk révbe juttatni, magunk módja
szerint az életünket.
*

*

*

Fővárosi jelentések szerint a belügyminiszter az utolsó
utasításokat is megadta a megyefőnököknek az állampolgár
sági névjegyzékek felülvizsgálat érdekében. A megyetőnökök
értekezletre hívják alantaaaikat a annak során körvonalazzák

gyakorlati teandőjttkst afontos kérdéssel kaposolatosan.
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A nyugdijak egységeaiteae felé. A pénzügyminiszter ezt a kijelentést tett* a nyujdijagyeaületbk
Osikmegyei képviseletnél.
klildottS Kfl előtt, hogy a nyugdijik általános emelését
i—
a kormány ebbrn az ávh?n keresztül fogja vinni, áltaMélyen tisztelt Főszerkesztő url
libao pedig r ndst teremt a ayujdij flzstéssk körül.
Hivatkozással a sajiót'irvényre, dó mladouekföiött
A nagyiparosok óa fakitermelő vállai nyílt, ferflia lovagiasságra, — kérném helyet ttdii latok—flgyelmebe.
A hílyl paniágyigaigatóaág aa
apjában alábbi soraimnak.
aiábMtk közlAsare kórt fel: A forgalmi ado fiiotásre
A P-jrencz Gyárfás umsk sajaáUtoisn személyes- köt-lüsett vülalatok miniszteri rendalkeaes alapján
kedő Írására nem válaszolok. Sjm en,séma .neinzet- kötél sek 1937 évi jsoutr 20 lg azlgoru bünutés terne
légetr".
«Uit raüszaki törzalapjutat es any.tgKeszleittzet 1936
0 zlntén BBjaáíou, bogy a „Gondolattal" való évről kimutatói és baterjezatenl a helyi pánailgylgaavitában Fr-rencz Gyátfá» úrral kerhitem szembe: aki gatóaág'aoz. A jílsatáan^k a következő adatozat kell
tem volt szellemi ellenfel. Asieek nem voltak ellen- tártaim «zaţ I: I. Gipak szama éa lóereje két oaatályérvei. Iamstlem ellenérvel. Viszont személyesíted-'se ban: a) nyeraanyac feldolgozó és b) véglegss anyagigyáltalán nun védte meg a „Gondolatot*: a reám fe'dolgoió gépik. 2 Milyen anyagokat, árukat állíta,'onatkoaó közönséges kitételei meg igaaán nem érin- nak
elő 3 A vállalat óránkénti anyagtermaléae 4. A
tenek.
mu't év folv<mân muikában, gyártásban töltött órák
Elvi cáfolatot, eszmei cáfolatot váriunk Írásunkra4zám<i. 5 1936 év során klfiietett fiaeléaek öaazege a
\ .Gondolattói*. Amivel még adia. Ilifl aatff de fizetési listák alapján. 7. A gyártás során elveaaitett
farencgyárfáa prókátor! félrelármásás caak dlszkva>ifl nyersanyag Bzázaléka. 8. A gyártáshoa saBkaégos más
^á<ja a .Gandoiai* harci módaz 'rét és felkészültséget anyagok ai&zt'.ék aráiybin való feitünteteae. KöieleaOcaa-lfures (Uaioaujvár), 1937 januir 4 én.
sígazerüqn fijyelmeatetjilk az érdekelteket, hogy a
Maly tisztelettel:
fenti pénzügyi rendalkeaéat saiveBEedjenek pontosan
Dr. Búzás Oerő
végrehajtani, mnt ellenkező eaetbea aulyoa követkeaplébános.
ményekoek tayalk kl magákat.

I4k «lial.
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— Lopás a kegytemplomban. Ó esztendő esté— Mlnissteriátogatás vármegyénkben. Lapadata miniszter Btefanescu Goanga államtitkár, c'.ujl lén a bethleheml jászol fedezésére összegyűlt pénzt
Azirt a hl resztélések, hagy a hi'ybeli Czall-cég
(kolozsvári) egyetemi rektor kíséretében teljes 24 órát ismeretlen tettes a aunu'eul kegytemplomból ellopta.
parMti vo'n* be Htrcsa J .zs«f vendéglőit,
Időzött vármegyénk területén. 4 gheorghenl (gyergyó
— Két n-.p mu va a lunct-d-vjos-l (Gyimesközép- miattam
sídntmlklósl) állomáson Crlstea szenátor, dr. Oţetea :oV ) róm. kath. teitp omba hatolt be Ismeretlen tettes alj is rágtlom éa tiltakozom elIooUk. 1Htrcsát a cég
Valér tnegyefőnök, dr. D«ncu képviselő és hatóságok és foszlottá kl b perselyeket. Es esetben a tetteit lu az^rt p'rjlte be, ra rt — mlvil ellen ) kilako'ttiási
fejei fogadták a minisztert és kíséretét. Ezután gép- elfogta éa a helyi ügyészségre kísérte a csendőrség per van folyamatban — fenti c g k^rtc, hogy H.rcia
kocsikon a Qyllkostóhoi hajtattak aa előkelő vendégek, Az elfogott templom fosztogató klballgttása során azt adj» át gk'oţbi girwc^kipp^n a fenálió rágl tariozására ingó<ágait H rcia J;zsef erre n<>m vo't híj
majd a megyeszékhelyet látogatták meg. Ltpedatn hangoztatta, hogy a perselyekben 203 lejt talált.
lacdJ, sőt az egyezkedéssel nyert ba'adskot arrahaszminiszter hossiabb ideig szemlélte városnak újonnan
— Helyreigazítsa Egyik novemberi azámuak- ná'ta fii, hoţy lngóság»l( részben elárvereztette, részeplilt görög keleti templomát, majd látogatást tett
megyénk főnökénél. Crlstea saenátor vacsorin látta ban, tökéletesen megbízhatónak vélt helyről szerzett ben eladta, éB utyansziket aztán a vevőitől bérleti
vendégül a mlnlsstert és kíséretét, aki eaután a fővá értesülés alapján azt inuk, hozy a s-incraleni (csiksaent- szerződéssel bérelte éa használja. Bővebb felvilágosírosba utazott. Illetékes helyről Bieraett értesüléseink királyl) felekezeti iBkolaból 16 tanu'ót államiba parsn tást a cég ügyvédje, a cég és a nárgoadnok adhat.
Bserlnt a mlnlBSterl látogatás nem volt hlvata'oa csőitek B az Illetékes tanfelügyelői rendelkezést csenPeobar János.
dőrség Igénybevételével hajtották végre. Moat sajnálat— Eijegyads. Lőrinci Lukács 8*culenl (Hadi- tal tapaszta'jui, hogy a megblihitónak hitt forrás nem
*) E rovat >Utt közlöttakért nem vállal felelőifa'.va) éB Mihály Jalánka Frumoasa (Cslkszépviz) je- bizonyult annak. A Helyi tanfelügyelőaégen fekvő, az •A|tat a
Szerk. éa Kiadó.
gyesek.
Illetékes felekezeti Iskola Igazgatója ós tanítója által
— A vőröakeresst álarcos bálja. Amint aláirt j*gyz5könyv taruság-t szerint, a kérdeses 16
több laben megemlítettük, folyó év január hó 16 án Iskolakötelest szibá'ytalao szü'ői nyilatkozat m^tt
Szerkesztői üzenetek.
este tartja a Vörös .Kereset csikvármegye! tagoaata parancso'ták államiba a a vonatkozó rendelkezést azonB. V. Tomejtl. Levelét megkaptam. A közlésnek nlnca
nagyszabásúnak ígérkező álarcos bálját a helybeli Vi- nal és csendőri beavatkozás nélkül hajtotta végre az kQlBnOaebb akadálya. Csapén kérein figyelemmel lenni arra,
az arra kőrolkezó válasznak is helyet kell aSjonk. Fágudó nagytermében. A rendezőség etuton ls figyelmez-s.o'a Igazgatója. Kn;elssa4gBnertten állapijuk meg ezt hogy
tlsztelendAségeJnek pedig v*n alkalma látni, hogy a személyeateti a tldeki közönséget, hogy külön meghívókat nem a tényt, az ügyben fuivett jegyzőkönyv alapján.
keíi és egymást Jdegealzaségrfel" megvádaskodá Igazságbocsájt kl csnpán hírlapjaink utján kéri a közönséget
— Két embert megfilt as alkohol. Öiö'.nyi talanságok a „Gondolat" körüli vitát máris olyan utakra
a jótekonycélu álarcos-báljának támogatásira éa azon betűkkel kellene kiszedni NZ alábbi híranyagot, badd terelték éa provokálták, amelyet soha nem volt szándékunkban
való megjelenésére. A rendezőség körében nagy előké- láaaa népűnk alko'iolért é'.ő-ht'ó rétege, hová vezet a követni.
születeket tesznek a bál fényes sikerének érdekében, mértéktelen BzeBzfogysBztás. R tnéljlik azonban, hogy
amely az előjelek szerint valóban a farsBZg legtnngu Igy, közöneégea betűkkel 1b elérjük a célunkat b tán Jokarban levő, modern v a r r ó g é p e t keresek
laiosabb és leglátványosabb alkalma lesz. Különösön haBználnl la tudunk. Nagy Bálint Blculrnl (ciikmsdé
megvetelre. Cím a ibd ibivatban.
1—3
nagy az érdeklődés az álarcosok részéről, akik tok falvi alkoho'izmui miatt elszegénytd itt b magát az
áldozattal készülnek hozzájárulni a farsangi hangulat- utóbbi időién koida'.ásból tengKtő gazdi u év napján
nő kisebb hastartaaba házvezetőnői
nak teljességéhez. A reendezőség mindent elkövet, részegen igyekezett haza. A plébánia kapuja előtt öasfa- Idősebb
allzst aaphat. Citn a kiadóhivatalban.
1— 2
hogy a közönségünk jól érezze magát farsangunknak esett a mire segítséget hoztak — meghalt. — Ujyinegyetlen álarcos mu'atságán, amelyre Ismételten hívja aznap Che m»Dovtcl G hermán ghlmesl (<ylme>-i) fako1 10 utan való ruganyos koosit vagy vastenób elvárja városunknak és vidékének közönségét.
reskedő jelentést tett as ottani csendőrségen, bog)
gelyü kön nyíl szekeret keresaa megvételre.
— FólárnJegy kedvezmény Clnjra A vasút Kertle M>rcu miram <roBÍ Illetőségű munkását halva
C m a kiadóhivatalban.
Igazgatósága a kolosvári vetőmag kiállltaara február találták a fatelep deszkaraká^al között — A? orvosi
21—27 közötti Időben ötven azásalékos utazási ked- vizsgálót mindkel esetben altoholnsérgrj>é>.t éliipi'O't
vezményt engedélyez.
meg. Tehát az u;év jól kezdődött: két ember Itta hi— Ditró község közművelődési basa fel- Itlra magát.
épül. D.irau csík megyei község két és félmillió lej'-a
— Verea verekedések E i ^ n aztán niccs
költségvetéssel egy modern közművelődési hánt ^pit. hiány. A szesz.ő fiitfitt álko-i fiiuvedljek radu ka- 2 ..MAtilp", „ m á l n á s i m A r i a " £
As építkezést nyilvános árlejtésen vállalatba adták. Az varoznak s Ütnatr, vágnak, on'ják a <e-trérvért s t-szik
„ELŐPATAKI", „ S K U L I A "
építkezést Frank és Bshmldt helybeli mérnökök épi'- tönkre egymás életet. AÍ utóbb: héttn az A ahbi hi ek
kezéai vállalata kapta meg, akik tavasszal hozzá kez- érkeztek az állandóin zaj'ó h cAnfroulrnl : Rnm^-.t-a
denek a muakálatokboz.
(Gyergyóremet<-) község főuccáj»D1 Ko<idh L mard ö^zi.-•
— Manaség község n j községi taxakat lép- szólalkozott ket lestenytár-iáva . A túlerő bicskához
m i n d i g f r i s s e n ralctâtroxu
tét óletba. ArmhBenl község nj szabályrendeletével a oyuít b üldfcnt kezdia a m. neVtt ő Kczmát, aki FPgitkövetkező adókat és tsx ikat lépteti életbe. Mmden segért klábált. A a <gi>ly Hitá^o-ra Timss F renc fi.ta
t az ucc sra szaladt éB jobb b»iáiá ra at-Hr.a bírni
üzV.h?lylaég bérsgyenórtékének 10 százaléka; 100 lej ţefd
i
I. C. BrStlanu 122, a Czell Sörgyár melleit.
^
cégtábla uiáa; fűrészek után évi 300 lej, cséplőgép ta ü dézőiet. V^üztÁre, mart a következő plllanutokb.-D ^
u'.áa évi 600 lej, áratok eladása után: niey állatok villantak a veszedílmes verekedő «zerz^mok s a j6
hat hónapon feiüi 20 lej, hat hónapan a u 10.lei, juh, szándékú békilő életveszély s Bérűiének kel, epzmelctiekecske után 5 lej. 3 hónapon felüli sertés után 20 lej, ntti mar d. a szluh»)yen. Ezután a versztétől m'g
maheo'", bárányok adómentesek. Mirbalevelek: napy jobban meg?ădu t leg-ények K'uma u;án vetették ma- Kiadó lakás, ro«ly áll 2 "setleg 3 azoba és millékhalylaegbői. Filvilágositáat ad Gyönös Gju a. 8-4
állat utáa 10 lej, kis áll >» tok után 6 lej. Ál átok vágása gukat a őt is őszi-viasza vagdalták. Az ldavoa&tkozó
után 25 lej, 10 és 3 lej. Tűzoltó adó 20 lei. Egy Bslile- cséndőrsé^l jelentés szerint Tamás Fürére áll-paia
tssl vagy halotti anvakönyvl kivonat 10 Írj, n'pnyilván- reménytelen. A b cskáao^at Htortóztatiák. — Ferencz Egy fenyezett diófa ebédlő-asztal eladó
tsrtásl bejegvsés 10 lej, házassági kivonat 20 lej, válás Mirton piulent (cslkpá filvi) 24 éves legényt Eulyos
Cím a kiadóhivatalban.
lejegyzés 100 lej, mezőőrzési dij holdanként 5 lej, fejsebbel aaálli'onák a helyi közkorházba. A vonatkozó
jelentéB Bzeriot társai ssékkel verték f-jbe. Az B/ţyrsz
mulatságok után 100 lej.
— A rokkanttisstek gyűlése Bakaresti ban ség erélyes vizsgálatot Indított a lényállás tisztásába
január hó 22 en. A rokkanttisstek éB altisztek 1937 érdekében. — Szorosan Idetartozik az Is, hogy Kopscz
január hó 22 én délelőtt 10 órakor Buku restiben a László szintén p u'enl (csii pálfalvi) gazda feljelentést
Nemzeti színház melletti Helvetla vetd'g ő nagytermé- tett az ügyészségen Sántha Kálmán ellen, mert haláltia naponként a j formák oloaó
b e nagygyűlést tartanak, amelynek célja az 1932 ás lal fenyegette meg — Bijthe Istvén Bzabadságos katona
arbs.il, 3aa»®rt«JtíJD.tH«tdl«:
összeszólalkoíott Gorl'ca
1933 évben m?gsaavazoit, de mind mai napig végre a hilyl B írbat-féle körcím
VKNCZBL TANÁRNÉNÁL
nem bsj:ott rokkant törvények vérehajlásit klsürgetó M klós Bioigalrgénry :1. Ütlegelni kezdték egymást,
intézkedések foganatosítása, Ezenkívül a nagygyűlés miközben az uccára keiQ'ttk. Anyi tnccán — BZ Un
Ugyanott késaOlnek m i s d a a megalakítja Erdély—B .nát éa Bukovina hadirokkant- nep.ő vároii közínség közmegtotráckozáEára — B'ijlhe
aamü női kalapok elsőrendű
bic>kat
használt
a
ellenielén
löbb
súlyos
Btu'ást
ejtett.
jainak egyeBÜletér, a csatolt területeken élő htdlrokanyag ho«s&adásával. Kaiapsk
A
sérült
szolgalegéryt
a
kórházba,
a
bicskás
szabad
kanuk érdekelnek védelmére. — Miután a mostani
IteJak'táaa a legrSvi<!el>b ld£ a'atí.
ságos
katonát
az
ügyészségre
Bzálütották.
—
Bilázp
alakuló gyűlésen megválasztandó vezetőségnek több
Msrcurea-Ohic, I. C. Bratiasn (aimaaideig kell a fővárosban tartózkodnia. Kérünk mlndm Imre gheorghenl (<yergyÓBzentmikló8i) legény D meier
sium)-nooa US. <z., a Börhiz közelében.
Karolina
házázál
tett
látogatást,
amikor
Lác-on
J<zaef
rokkant aitlsztet, hogy 60 lejt; tlszt'k 100 lejt küldtöbb
legénytársa
kíséretében
szintén
cd»
ment.
Rivljenek a köliBégek fedezésére: Ioan Csrvenca capltan
desen Bióváltás keletkezett a a „"ÓI&" vége te lett,
invalid, Zilau, jud. Salaj címre.
hogy az uccán I"ác-onv és társai eletvnsrélyeB sérülé— A nyar óta most találták meg aa öngyil iiek«t oVoztak B .lezs I nrkc. — Atos G 'rgely danezii
koa gaada holttestét. Borbáth I;nác 69 éves casl- (csikdácfaH-) gszdát u'yos fejscbbnl, eaeméletien állalu' noul (káBzonujfalvi) iţazda még a icult év auguaz- potban siá'liiotlák a h -lyi közfeorházba. HoíjAtarlozrti
a legszebb és legtartósabb
tusaüan tucsu nélkül távozott családja köréből b azóta szerint mu'aiozás közben vaüfazékkal verték fejbe Az
kivitelben a legjntanyosabb
semmi hírt nem hallottak felőle. Azt hitték, hogy gondjai üzy tfcztazána coljából az ügyészei g nyomorást luditott.
árak m e l l e t t e s a k ö s ö l a
elől valamelyik ókirálysági birtokra távozott s ott ke- — E ekes D. Vilmos suseni (ţyergyi ujfi'uB) leeéry
resett és kapott megélhetést. Most a közbirtokosság tocunal dorbézolás sorAn ru'yos n megbteskázta B.őch
.SjiVu " nevü erdejéből fát fuvarosé gaidák egy var- Mirton nevii '.ártá' — T:hüt fgy h-t alatt djo'c vét't
jattól borzalmasan megcsonkított felakasztott bu 'ára eseményről érk/zt-tt bir a he'yl U»yisrsi<b-z. Vionik
akadtak as egyik fenjőfán. A csendőrségl nyomozás Hzonbin o'ynokls meynró a jelen p* lannt^in tu e
borán, az alaktalan hullán talált ruhád-ratotból meg- nem tudunk, sziaién írről » hétrő . Kí s^g s-m fér
állapították, hogy az eltűnt Borbálh Ignáccal azonos. hozzá, bojy erőteljes társAda'mi munkára van szükség
oonaervatormmi módszer
— Felhívás. Van szerencsénk a tagok 'udamá- a részegség éa az abból fo yó vtreB verekedések lekii'
Bára hozni, hogy a jagositott könyve'ők éa köoyvasak- déae érdélíbft.
szerint, j u t á n y o s á n a d :
ér;ők inercursa ciuc: (csíkszeredai) osztályának közgyű— Ismeretlen tettesek kifosstották
a
rakSPRENOZ GIZI, M.-Oíuc.
lése 1937 január bó 31 re tüzetett kl. Abban az eset- tárát. Káhan Juda ghtorgbeti (;y s r i yitzeDlmltióe1)
ben, hogyha a tagok kellő számban nem gyűlnének kereaki-dft feljelentést tett nz ottsni reedőra^gen, bogj
Btr. Cap. Vulovlol (Huglta-uooa) ae.
ösBze, a közgyűlést a megjelent tagok számára való ism'.retlen tettesek, álku'cok sexltségével behatoltak
tekintet nélkül, vasárnap 1937 február hó 7 én d. e. 9 a p'cceben elhelyezett árurt>kiárába és nfgvmrnnylB^gb
órakor fogjui megtartani. N-pIrend. 1 As igazgatóság árut vittek magukkal. A tettesek kézrekeritese érdeké- Egy használt, de jó karban levő, hajós
jelentéae. 2. A felügyelő bizottság jelentése. 3. Az Igaz ben erélyes nyomozást vezetett be a rendőrség.
Singer Varrógép eladó. Cím a kiadáhlvatalban.
gatóság részére a felmentés megadása. A gyűlést a
— Hankassaerenosétlensóg. Goldrs Z tgmond
helybei Banc» Na ionala
helységében fogjuV
megtartani. Elnök, C. P Gheorghiu. Titkár, I Pacurar. munkáf a tuiaad-ball ( maádf'irdő ) kőbányában dolgo— Kalyhára snhant. Vármegyei számvevősé- zott, Munkaközban egy lezuhanó HíiiUdirabb Euyos
günk köztiszteletben álló tisztviselője, Branduaan I lyée sérüléseket okozo't rajta. A helyi közkorházban ápolhosszabb Idő óta ssivbajban szenved. A napokban köz- ják. Az esetleges felelősség tlsstázása érdekében nyovetlen a parázsló vaskályha mellett érte u'ol rohama. mozást Indított az Ügyészség.
A kályhára suhant, ahonnan tu'yos ógéti sebekkel
távolították el és szállították korháaba. A békés terméBsettt, csöndes, csak hivatalának élő nrlember sorsa Alig használt korcsolya eladó. Oim a
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Pototcky Józsefnél,
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MODELL KALAPOK

Könyvkötészeti munkákat

V á k á r ü z l e t , Mercurea-Ciuc.

HEGEDÜÓRÁKAT

HIRDETÉSEKET

álUlános réasvótel keltett

kiadóhivatalban.

Nyasatstt Vákár klayvayomdilábaa, Msrouaa-Oiao

a legjutányosabb árak mellett
felvesz
Á Csiki Lapok kiadóhifatala.

