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ben Indított politikai kllidelrm, mely mlnd.n követ- körök sserveaését is a hatóság akadályozza, mint aa
Az egyesülés ünnepe.
kezetlenséget, köpönyeg forgatást megenged a c*l legutóbb Rtcul községben előfordult.
POLITIKAI,
ÉS TARSADALMI Dinesti
HETILAP
elérése érdekében.
községben régi székely családok gyermeJanuár huszonnegyedike nagy
Ünnep a románKÖZGAZDASAGI

Egymással homlokegyenest ellentétben álló poli- keit név- és vallásváltoztatással jegyezték be az állami
nemiet történetében. Be a nap jelképeit a török hódoltság alól felszabaduló román fejedelemségek egye- tikai csoportjai m írják, rágják egymást s a tülekedés- saütetőfii anyakönyvbe. E jogtalanság orvoslása érdesülését. HiVBsa'fild és Mo'dova politi\ai vesetói be- ben minden fontossbb aa ország érdeknél. Felváltva kében megfelelő lepések megtételére aa elnöki tanáca
látták ast a nagy vescályt, mely a minden kapcsolat kürd^nek egymással a legszélsőségesebb eszmei és íz elnüknek megbízást adott.
Az elnöki tanács tudomásul vette az elnöknek
nélküli román fejedelemségekre a Balkánról mindinkább érdekcsoportok s a lelki egység klveszésének bizonyíklsiornló Törökország helyét elfoglalni igyekvő oross tékaképpen ei-eldördül néha egy-egy fegyver, kioltva számos bejelentéseit és elhatározta, bog" a tavasa
befolyás formájában jelentkeaik B ezért Igyekeztek aa Igazi értéket jelentő életet. Tizenkilenc esztendő folyamán megyei közgyűlést fog tartani, melynek határegységes monarchiává összefoglalni a különben egy alatt törvény törvényt ért, parancs parancs u án jött napját később állapítja meg.
nyelvű, de kttlBn közigazgatást román fejedelemségeket. enn;k a nagy vérontás árán egységesített területnek
As ötlet bevált és 1868 évi jannár hó 24 meg- aa épségben tartására, de soba egy veze'ó Bem gon
hozta a klvént eredmény'. Jinuir 24 volt az első dolt arra, hogy a lelki épség megóvásán is kell gon
Helyes célkitűzések.
A kialepVŐ az egységes román állam megalapításában B doini.
Mu
t
számunkban
az Erdélyi Gazdasági Egyesüezt követte pár évvel később a május tizek három- billent lelki egyensúly helyreállításának elengedhetet- let nagyszerű tevékenységével
Az átszoros ünnepe, mlg 1918 d-.cember eleejeg végle bete- len feltétele ai 1», hogy ez ai önakaratán kivül id •- szervezett E. G. E vezetősége foglalkoz'.uuk.
Pál elnökkel aa
tőzte a n?gy álmot, az összes románok egyesülését. szakodt ötmillió kisebbségi polgár, Mkel vagyonút, élen fill&merta az egyn jósbanS<áaz
klmélyüiő gazdaaági
ciójni-, életfeltételük Ideköt az ősalkiól örökölt
As Idő távlatából nézve januir bó 24 ét, nagyon trsd
elhagyatottságot s cal;ud itoa tervekkel jöit a gazdák
földdarabhor,
ne
legyen
játékszer
a
saépaek tűnik e'ó tünk as egész. A régi krónika lapjait
S5t éppen a lelki egység az, segiteégere. Értékes munkáját minden bizonnyal siker
forgatve, megjelenik előttünk a francia forradaltm amivel ezt aa erősen tarka,
soknyelvű országot össze fogja koronázni. A tervbe vett tanfolyamok során be
kitermelte felvilágosult liberállamus ez uto'só fellobba- lehet kapcsolni egységes szliátd
s a lelkek foíja bizonyítani ez a nép azt, hogy tanulni akar a a
nása A szabadság, egyenlőség, testvériség jelszaván békéjének összhargba hozása teál'amtömbbé
egyedüli
vezető
fosa', jobb jövő reményében boldogulásat mlndjn rendelkenevelődött románfitt álság önset'.en megnyilatkozása- mely az a'ig bét évtized s állam jövőben való nyugalzőre álló eszközzel eiő fogja segíteni.
ként tBnlk fel as egész B még jobban megszépíti ezt mát és fennmaradását az Idők viharai között blzto
E BzéleBkörü és egészseges mozgalommal kapaz a tény, hogy az
aránylag
csolatosan egy máaik, rokon, nam kevésbe fontoa
kevés sajtótermék az egész egyesülésért vívott harc- ültbalja.
munkáról is meg kell emlékeznünk. Kóaei másfel éve
Jwuár huszonnégyediVe legyen fordu'ípont az csendes,
nak n^nden személyi és anyagi érdektől mentes hazafi is
d-i annál eredményesebb munka indult a
ország
politikájában
s
ssabjnn
ez
a
dátum
uj
irányhátteret fest.
crasovi
„4<isz"
szövetkezet közművelőd asi csoportjánál.
vonalakat a jövőre nézve, bogy a ntgy la ki egy-iég A szövetkezet vezetői,
A mu't ködébe bu-kolva, es a dá'un ugy tűnik ungvalótu'ása
Kacsó Sándorral arra a
együtt ö-üihe-Het az orsvág ?övutkezletésre jutottak,élükön
fel nekünk, mlaths a pár nemzedékkelfi italabb elődök mindn latija s esetén
hogyha kisebbségi magyar
elekekkor
tesz
t»'j»s
sz
ország
jörőj».
becsületesebb akarással tudtak to'oa hurcilni feltpró ha majd mindnyáj °.n összeölelkezve táncoljuk as egve- népünk gazdasági, közművelődési éa egeczsegügyl
•ott népük jobb Borsba tereléséért. Lelki szemeint sülés tárcát. — Nagy, nsgy átalakult jelent íz, d<- sziavonalat emelni akarjuk, bst&höa s azon keresztül
e'őtt megjelenik a sok »pró államec-ikn, melyeknek
és meg is kell valósítani, mert ez sz tudáshoz kell juttatnunk.
egész lakóssága egységes volt lélekben s csak a világ- megvalÓBitbató
Az elképzelést tett követte. Aa „Agiaa" körül
egyetlen
kivezető
ut a jövő to'd.gu As felé.
po itlkát diktáló nagyhatalmak beleegyezését várták,
csoportosult lelkea,fiatal gárda azonnal munkába állott.
bogy aa a mlnd-n Bzlvból kibuggyanni akató lelki egyHtvonta, öt lejea árbap, közgazdasági, közmüve.ódasi
ség a megfelelő politikai saer-p^t IB megkapja, amelyes egéazségügyi osztályra tagolva, egy-egy kis könyvet
A
Magyar
Párttól.
nek nngvaló s ását olyan kitörő örömmel jelezte as
juttat a szeles kisebbsegi magyar naptömegek assialara.
egyesülés tanéiként Ismert néptánc, m9lyet azóta Is
A Magyar Part csIkracfyM elnöki tanácsa 1987
Gondos felkészUliseggel szerkesztik eaeket a
együtt táncol összeölelkezve ur és paraszt egyaránt. év| jaruir bó 16 én a m jya BiéibVyán ülést taro::, könyveket. Cjltudatoian haladnak a kitűzött Irányban.
A ködbeveeső távolság valahogy megglóriázts melyen a tagok csaknem teljes szemben vettek résít. Már ott tartanak, hogy 14 könyvük jelent meg, 14 értéest aa ünnepet a ml BBemUnkben, mert mintegy utó
A március hó 25 éra Ultizott körségi tanécs- kén munka, mely a font váaoil Iraayban, aa iskolán
játéka volt a szab-dságért Európasaerte vívott általá- választáBok ügyében az elnöki terâci a Pírt m»gyl kívül való népnevelés eddigi világ viszonylatban is
nos küsdelmeknek. Ei a megsokszorozott mai évforduló Intézőbizottságának tagjait ff Ibéri arra, bogy közsé- bevált eazközal segítségével sok eaer kisgazda családot
astán eszünkbe juttitja, hogy körül nézzünk, vájjon gükben közbenjárásul kai srgltsék elő megegyezése? oktat. Egész TrauBsylvánia területén közkedveltek eaek
m! lett abból a betaljesedégnek Indult hata'mss lelki lista benyújtását B olyan po'gárok j-löltetéBét, akik a az igaaan ériékes s a mai körülmények között szinte
egységből, amely ezt a pár milliós kis népet a Btlkán közb'za'mat megérdemlik. Községekben a Magyar P>»ri megbecsülhetetlen köayvek. Ai fi. G. E. la felismerte
legszámottevőbb hatalmi tényezőjévé felduazasztotta. jele alatt lista nem n;. ujtható be. A közigazgatási a jelentőségüket s már keaet nyújtott aa .Agisz" keaA helyzet kép bizony saomoru. Magnóst hatalmas törvénynek a községi választásokra vonatkozó rends! d iméoyezésönek s BaerveaettBége utján terjesati a
lett ea aa ország, da btjs1, balső ellentétei la arány- késéséit Dr. Pál Gábor e.'n'dk hírlapi uton fogja is- kiadványait.
Kast kézbe téve halad ez a párhuzamosan, egy
talacul megnövekedtek. Alig két évtizede valósult m >g mertetni.
Aa elnöki tanács megütközéssel értesült arról, és ugyanazon célkitűzésekért folyó munka. Ennek ez
az álom a a lelki egység kiveszett belőle. A« önzetlenséget felváltotta aa érdekek, anyagi előnyök Jegyé- hogy a kizárólag gazdasági célokat p/olgáló gazda- ls a rendje, hisz a jóakaratú emberek találkozni szokGergely, lgnátz. Dániel és Ferentz uraknak elmen- ikárliknek legyen birodalmában, bogy ki, mennyiért
tünk In hno Anno presenti 1802. d e 14« Oc ohris és mitBoda litu'us alatt bírja? vallj» meg a tanú igaa
Topllta C uc
az od «való Lófó Lajos hlite és lelke üt merete szerénl; ugy azt ls:
Érdekeaaégek Topllta-Cluo
köz- István házához; az melly vallókat (t. I.: tanukatI)
6 to. Hogy midőn tavaly a Törökök (t. 1.: a
aa ide alább beírandó Petsétnek erejével előnkben Táröá-caalád) plnziel kináltatuk ezen Veruss-familla
Bég múltjából.
hivattak, azokot elsőbben is erőss hűtte! m^geBkütvén, által, arra mit faleltek és mit baszalheltek ?
XXX.
aa előnkben adott kérdisekre megkérdeztük és bűtök
7-to. Náhai Veress Pétemé (magjagyzésem: MiTörtaikőt izékely rolt-e Tőrök Mityit,
után tett vallás-tételeket irtuk meg modo sequentl*. hály Erzsébet),
a fennirt nehii Vjreaa Pater özvegye
vagy sem ?.'
„A Petsét pedig ilyen:" (Itt következik a tanú- testamja;unoi tett e, vagy nem? ós hogy a' mit tart
Éltbei Oyula dr. a Calkl Lapok folyó évi 3 lk vallomásra 12 H'rt terhe alatt megtdAző .po'Bét" (t. I.: tartalmaz I) és hogy most hol, kinél tartatnak,
számában közölt cikkéből veaaem a következő idé- (parancs) szövege, melyet Lázár Fereno felesik! al- tanáltatnak ?
kirá'ybiró vlaBa-pecaétje zár le).
zeteket ?
A kihallgatott .Bizonyok" nevel a következők
„A saékelyek a Székelyföldön nemzeti törzal
A tisztázásra váró kérdések psdlg (a könnyebb voltak:
szervezetben éltek, éppen aaért távol állott mindenkor megértés kedvéért régleBségükból kissé átelmltve) a
1. Likatoj Mihály (82 éves) és 2. Miklós György
tőlük annak gondolata, bogv Idegen népeket vagy következők voltak:
(72 évet>) „colonuso*"; 3. Barnád Jjzaef (50 eves),
fajokat magukba olvassaanak"...
„l.-o. Tudja-e, vagy valami Írásból látta-e, ol- 4 Aital M.haiy (88 éves), 5. Büiot János (75 *7es),
.K székely törzsi aaervezet arieztokretikus áa vasta-e. vagy olvastatni hallettv-e a tanú, hovy Leli- 6. Kirdos Jines (76 évet), 7. Saatus Ijnác (59 éves),
kizirólagot Jellrg t volt, mert a törzsnek tagjai szüle- canl—Cjlk-Sit-LMekl néhai nemes Veress Péter ur 8. Aida Tamia (66 ávo.-), 9. Ábrahám Jataoae asttt.
tett székelyek voltak a abba fal vet el u'ján caak igen itt TjpIliaCiuc
lakott volna B bt Diradtts Anaa (80 évae) „'ófók' ; 10. Iilae Petar (70
ritkán. Inkább háaasaág folytán fogadtak be Idege- Igen: hol volt ennek belső Cáriája, lakó helye és kik evet) „coloaás"; 11. L»jos Etek (65 eves) és 12. György
Pali Pater (85 eves) .lófók"; 13 Síiaa Pater (83
neket*.
annak viccinussal mind a két felő: ?...
Hogy ez a „befogadás" még házasság esetén
2-do. Ezen belaőt utáni járandó külsőkkel, széna- eves) .colonul; 14. Pali Jjsaaf (68 éves), 15. Miklós
sem ment egy könnyen, annak bizonyítására — fa'um fű éa saántó földakkel, coloolális BesslókV al ki, micsoda Albert (60 éves), 16. Aadr.ta J ticao (62 avas), 17. namu'tjából — a következőket köaölhetem.
titu ui alatt éa mannyiert bírja éa hol, kiknek a saom- gyobb György P^il Jinoa (62 éves) és 18. Bójthe
Lóriatzné György Pail Aana (104 eves „lófóa*.
szédaágaikban
vannak ezek?..
A Lellcenl
nemaa Veress-eaalid
A tanú vallomásokból a következő érdekessóeek
hat férfi tagja 1802. október hó 14 én Toplita-Ciuc—
3.-tlo. A most itt Topiita-C uc
lakó
tanuvallatást rendeltettek el, hogy az Törők nevezetű emberek ide való őagyőkeres tűnnek kl:
idevaló Tőrők-oaalád ellen beindított birtok perükbeneredetű törzsökről induló örökösök-e?, vagy nem? 1. A Lslicenl
.VeresB-famlllának"
a Bajái tanúsítására kellő bizonyságokkal rendelkea- — és — ha nem: miként szármaatak ide és itt fiúikban két „belső jószága" volt. Miadietiőt pontomiként kezdettek megbirtokosodni ?. .
heasenek.
san meg ls jeloitek a tanuk.
4-io. Midőn most nem régebben Török Péter és
E tanuvallatás eredeti Jagyaőkönyvéről 1803 évi
2. A „vallódként ls kihallgatott Lijoa Elsk lófő
február hó 25-án taplocaai Ósedő Ignée „nem^s lófó Gáspár egymás köaött osatozódianak, tartott e vaiami saomsaédságában lévő belsőn — ebben aa idóbaa
aaemély áa Ni. Fel Calk Széknek Hltöa Assessora" jósaagot meg Török Pater, hogy Gáapárnak abból már — a Tőrők-oaalád egyik tagja: Péter-haza
által s aa Igaa valóaágos orlginalból mindan hoaaáadás, nem adott ea aaokrál mit moadou, hogy m iaoda örök- állott.
kivétel vagy váttoatatáa nélkül' kéaaltett hiteles má- ség volna? éa kiket Illetne? a azokat mitsoda titulus
3. A „belsők* után járandó „külsők, szénafű és
solatból (mely Batár Károly ur tulajdonában van) a alatt bírja éa mennyiért?..,
saánto-földek" ped g a következő határrészeken volkővetkezőket olvashatják:
5-to. A Lellcenl
nc-meB V<.-res8- tak : a .Karóra menőben", a Tormás-tó' nevü helyen,
.Peaes Legitimam Exmlsslonem, Kóréaekre L >11- famlilat akármi titului alatt Illető beltőköt, külsőkét a .CallBal Nyír* szélén, a „Sieprla tövln*, aa „ÓaosCEOI
Ni. V i r u i Aodris, Páter, itt Topiila-C ne—Calk Taploisán és a fala hstarában, banyábaa*, a .Kód patakában*, a .Kápolna-pataké»

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA.

S-lfc »14* I.

C S 1 B L I

tak. Talá'koznlok teli, mert csak Így < adják ered
ménnyel Bzolgálrl népük érdekelt.
A mélyebb dolgokat kutató goodolkoaók aa első
pillanatban tisztában vsnnak arcai, mit Jelent Jelen
körülményeink közölt aa .Agisa* közművelődési szakosztályán k a munkája. Nem kell ezt bővebben fejtegetni. E'é? csupán arra rámutatni, hogy aa utóbbi
időben mindenki és mlndanbol aa iskolán kivűl való
népnevelést eiorgalmasaa. AZ „ÁJIBZ" kitűnő muikatársai est as elkepzeléBt ténylegesen s tegyük nyomban hoasá: eredajényeaen gyakorolják.
Bjész TranBsylvénla terttletén esrea példányokban
futnak a nép kőié a tudást és műveltséget hordosó
kis köoyrrcikék. Gyakorlati, szakemberek munkái
ezek. Oiywi embereké, akik az élet nehéa küzdelmei
Borán czerz-tt tapasztalatokkal tettek tűzállóvá elméleti
tudáíuíat B moat est juttatják a népnez.
Sajnálattal kbll megállapítanunk, hogy megyénk
ezen a teitt ^ n la leghátul kullog. Sokai akadtak,
akik az .Agisz" kiadváryokkai szemben ellensége*
magatartást lanualtottbk. Nem tudták vagy nem akarták felismerni ennak az Igazán nagysserű ÓB értékes
munkának a jelentőségét.
Nini» iţaîuk ezeknek az emberebnek. AjinljuV,
vegyék kezűkbe az eddig megjelent 14 füzetet s olvas
sá't át. Meg vagyuik győződve róla, bogy asonnal
megváltoztatják a véleményüket s ha jóakaratú, népű4
sorsát lelkűkőn viselő emberek, legnagyobb és önzetlen szószólói lesznek ennek az Időszerű, tényleges éa
Bu'yos értéket jelentő munkának
Varmegyénknek ebben a tekintetben Igazán szerencsés halyzete van. Közbirtokosságaink, ha Bulyos
atyagi goodok közepette ls, de állanak. Arra ls tolik
mindeniknek, hogy havi 160—200 lejt áldozhasson
minden vagyonközösség erre a c iira. Egy tömegben
vehetnék m*g a könyveket s rendes könyvtári keze
iéasel tagjaikhoz juttatni.
Hisszük, hogy as arra illetékes körök megértik
as elképzelésünket és bekapcsolódaak ebbe az Igazi
és Időszerű munkába.

Apróságok.
Egyszerű nyomtatott levelezőlapot hozott Budapestről
címünkre a posta. Nagy Imre festőművész küldte. Értesít,
hogy az „Erdélyi Helikon Magyarországi Baiátai" rendezik
meg képkiállítását a „Vigadó" termeiben. A kiállítás jannár
bó 24-én nyílig meg éa febinár hó 7-én zárni.
Nagy Imre sikerében egy pillanatig aem kételkedünk.
Mi láttuk, mivel ment a fővárosba. Azt a nagyvonalú művészetet, amit ez a nagytehetségű, izig-vérig székely művész
képvisel, méltányolni fogja a világváros műértő közönsége.
Lélekben a kiállitú teremben vagyuuk Nagy Imrével.
Sikere a mi örömünk ia leaz, hisiz közénk tartozik, együtt
érez és él velünk a gondolatai a világváros zajos forgalmából jigodini gazdasága leié, tehát közénk szállanak.
Jól tudjuk azt ÍB, bogy Nagy Imrét semmiféle siker
nem tántoríthatja el közülünk. Érett lejjel alapos meggondolás után határozott sorsa felett a ugy érzi és tudja, hogy
itt, elhagyatott éa kizárólag önmagéra ntalt népe között van
a helye.
Ez a tudat még értékesebbé 'teszi öt számunkra a
érthető, hogy szeretettel kisérjük minden lépését. A szerető
és együttérző testvérekhez hasonlóan üdvözöljük ezzel az
alkalommal éa küldjük szivből jövő jókívánságainkat.
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akarják bebizonyítani, bogy a székely teljesen ellltő faj a
magyartól, aboz semmi köze, csak a nyelvét beszéli. Egyes
régi, vagy ujabb keletű munkákból céltudatosan idézeteket
kapnak ki a állításaikat ezekkel támasztják alá.
AZ ujaágeainálásban csak egy kicsit jártas ember
azonnal tisztában van azzal, hogy előre kitűzött, oélirányoa
vonalon haladnak ezek a lapok a az ilyen anlyos, mélyen
tudományoa, történelmi tudást éa jártasságot igénylő kérdéseknél ÍB egyszerű hétköznapi, túlságosan felszínes, következetesen semmi komoly bírálatot nem álló eazközökhöz
folyamodnak. Hatást vadáaznak s naivan azt hisszük, hogy
célt is érnek.
Mi a teritékre hozott azékely kérdéssel kapcsolatosan
e lap hasábjain több ízben elmondtuk a magunk véleményét.
Leazegeztűk, hogy: a Székelyföldön másfélezer esztendő óta
élő nép egy és ugyanazon vérségből, fajból származik a
magyarsággal. „Nemcsak" a nyelve magyar, hanem a származása, az eredete ia. Kétségtelenül döntő történelmi tények
igazolják ezt az állitáaunkat, akár a Hunszármazáet, akár más
ilyenirányú történelmi Lizonyitáat veszünk alapul.
Hogy zárt, kősziklából épített és minden lehető éa
elképzelhető körülmények között védett külön okmány keretei között élt ez a nép, ez az Ssfoglaló nemzet ősi időkből szármázd és féltve őrzött törzsi hagyományaihoz éa
jogaihoz való ragaszkodását bizonyítja.
De hagyjuk ezt a fejtegetést. Inkább mást kérdezünk.
Ugy érezzük joggal kérdezzük: miért magyar a széaely, ha
köztisztviselői állást kell elfoglalni és miért nem magyar,
amikor „csupán* faji hovatartozásáról van szó ? Hogy magyarázzák meg ezeket a súlyos és bőrünkre menő ellentmondásokat ?
Kérdések ezek, melyekre nem kapuuk válaszokat, csak
alaptalan vitákat, gyanúsításokat és ieltünő sok esetben meg
nem érdemelt izgatásokat.
A
*

Ilyés Gyula „Puszták népe* cimü könyvével, melyről
bizonyos többségi oldalról jövő alaptalan támadásokkal kapcsolatosan, néhány sorban már íamertetéat közöltünk lapunk
hasábjain, az utóbbi időben feltűnő sokat loglulkoznak a
lapok. Politikai éa világszemléleti beállítottságukra való tekintet nélkül, egyhangúan leszegezik, hogy az utóbbi idők
egyik legreálisabb, művészi és értékes munkája ez a könyv.
Irúja ismeri az anyagot Hogyne íamerné, HÍBZ hosszú
időn keresztül élt a „puszták népe" között. Tanyán azületett,
ott nőtt tel B onnan indult útjára ez a ritka képességű
magyar őstehetség. Ilyés, irótársai túlnyomó többségétől
eltekintve, nem hive az elvont
„fogalmaknak".
Létező és még bonckés alá neui vitt anyagot dolgoz tel.
Gyökerénél ragadja meg a dolgokat a nagyszerű meglátásával és kifinomult Íráskészséggel, nagy tudáaaal viszi az
olvasóközünaég elé súlyos problémákat feazegető, megvilágító és sürgős cselekvésre serkentő gondolatait.
A .Paszták népe* minden egyes sora megdöbbent,
tanít éa utat mutat. Szent meggyőződéssel vallja éa helyesen, hogy: a létezés és élő dolgokat eltitkolni nem szabad.
Felszínre kell hozni, vita tárgyává tenni, mert csak igy lehet
a bajok gyökeréig hatolni és javítani.
L'j, eddig teljesen járatlan utakon halad Ilyés Gyula.
8 millió elhagyatott, eddig tudomásul sem vett, urasági
cselédsorban tengődő tősgyökeres magyar érdekében emeli
fel a szavát. Magyarokért beszél, akiket évszázadok messzeségében rejlő keserves sorsuk — ki tudja milyen igazságtalan körülmények között?! — a társadalom mélységbe taszított. Sorsukkal nehezen békültek meg, de ma engedelmes
„kalapfurgató", urak előtt alázatosan „vigyázba" merevedő,
akarat és öntudat nélküli bábuk, akik elől az egyre erőaödő
germánáramlat elkapariutja a Dunántul magyarnak iamert
éa tartott földjeit.
Mély, megszívlelendő s meg nem értéB esetén sötét
jövőt rejtő képet festenek Ilyés Gyula aorai. Sajnos nincs

helyünk éa terünk a könyv megtelelő ismertetésére. Nem
mulaszthatjuk el azonban ismét felhívni rá a figyelmeket.
Ezt a nagyszerű Írásművet el kell olvasni és gondolkozni
fölötte. Sok mindent máskép, helyesebben fog látni és megítélni olvasás után a koponya.
*

*

*

Remetea községből szokatlan hir jutott hozzánk. —
Eszerint az ottani közbirtokosság vagyonát, felsőbb közigazgatási rendelkezés alapján, máról-holnapra, egyszerűen birtokba vette a politikai közaég. Indok: az arányosítás alkalmával a vagyonközösség egész területét a politikai közaég
nevére irták. A kezelést az elöljáróság végezte. Az osztotta
ki a fajutalékokat, adta el a fölösleges vágtexiileteket s általában intézte az ügyeket egészen 1921-ig, amikor azabálytalanul alakult meg a most feloszlatott közbirtokosság vezetősége és vette külön kezelésbe a vagyont.
Eddig a tény éa az indokolás. Jelen pillanatban bővebbet nem tudunk az esetről.
Ez ia elég ahnz, hogy gondolkozóba essék az ember.
Mi és hogyan történt Remetea közaégben f Hogy kezelhette
a politikai község a közöaen használt ősi székely vagyont,
mely az arányoaitás során a tagok magántulajdonát igazoló
külön telekkönyvekbe is be van jegyezve? Valami nagy
hanyagaág, vagy félreértés történhetett vármegyénk egyik
legnagyobb községében. Jelen pillanatban nem tudunk feleletet adni arra, hogy mi történt Az eaet azonban annyira
szokatlan és feltűnő, hogy következő számunkig a helyszínen fogjuk megvizsgálni ezt a kérdést s a tapasztaltak
alapján számolunk be róla.
MoBt csak annyit: éveken át aokazor hangoztattuk,
hogy vigyázpi kell a székely közbirtokossági vagyonokra.
Nem labdák azok, melyekkel kényre-kedvre lehet játszani
Ahol baj van, lessék idejében és a megfelelő törvényes tormák között tisztázni. Ezek a vagyonok nem lehetnek veszélynek kitéve. Nem. mert ezek képezik a jövő egyedűJi
komoly lehetőségeit. Nem fognak mindég olyan emberek élni
ezen a nem ÍB olyan régen geriuces és érdekeiért megalkuvás nélkül egyöntetűen harcoló földön, akik a jelen gyoraan
múló percein tul nem gondolnak éa törődnek semmivel. Komolyabb és előrelátóbb, tőként hasznothajtóbb gazdálkodáara
szorul ez a kétségtelenül borongós körülmények között élő
nép s akkor nagy, pótolhatatlan szerep jut a még roncsaikban is óriási értéket képviselő vagyonokra.
Ne szabad pillanatig aem szem elől téveszteni, hogy
a jelen nemzedék elháríthatatlan felelősséggel tartozik utódainak. S szomorú volna ba ez az előbb-utóbb sorra kerülő
felelősségre vonás jogos pálcatöréssel végződnék.
*
*

Amint napibireinkből éa az esküdtszéki tudósításunkból látszik, hogy az igazaágazolgáltatás véres tragédiákat
boncol. Ha figyelmesen követjük az eseményeket a igyekszünk
azok gyökeréig hatolni kiderül, hogy a gyűlölet és az alkohol mozgatja a büncaelekmények rugóit. Minden egyes esetben azzal védekezik a bíróság előtt álló, megszeppent vádlott, vagy a vizsgálóbíró előtt bűne következményeitől remegő gyanúsított, hogy részeg volt. Nem tudja mit csinált.
Nyoma sincs a következményeket, nyilt férfiassággal vállaló
magatartásnak.
Mélyen elazomoritó jelenség ez. Sőt több : megdöbbentő.
Megdöbbentő, mert a székely alaptermészete nyilt éa gerinces volt egészen a legutóbbi időkig. Addig, mig nem az
alkohol és az azzal kenyereB pajtás gyűlölet irányította az
embereket Piiul az ember, amikor a keresztkérdések között
bugdácBoló vádlott, legtöbb esetben gyermekes elképzeléssel
felépiiett védekezése mihaszna kártyavárként dűl össze.
Csak a pálinkabiiz, a gyűlölet éa duhajkodás marad meg
*
belőle.
Az utóbbi napokban ismét sokat szerepel a székelyEz igy nem mehet tovább. Számolnunk kell azzal,
kérdés a fővárosi román sajtó hasábjain. Mindenképpen azt
hogy kisebbségi nép vagynnk. Ha élni akarunk életképeaséget kell, elengedhetetlen kötelesség bizonyilanunk. Tiszteletet kell és illik kivívnunk magunknak, hÍBZ meg van hozzá
biti", a „Vész* nevű helyen, a .Hirgas* nevű lábban, oaelád eleje nem volt ide való ÓBB székely: az öröklött s elődeink által páratlan szeretettel és lelkesea .Pást* nnlleti, a „R Jird-unnóbjn" éB a „Közép öröksége sem lehetett magának, hanem a mi van déssel fenntartott knlturánk. Igy, szánalmasan, piruló arccal
lábbeli".
is, másoktól szerzette a' hogy lehetett
és leBÜtött fejjel semmire sem megyünk. Igy jelengetjük
4 A legérdekesebb vá: aszok azok, amelyeket a
A Török Péter által blrio'iolt belsőre vonatkozó- egymást, gyűlöljük és keserítjük amngy is nehéz életünket.
harmadik kérdésre adtak e, tanuk. Likaioa Mihály lag Siisa Péter, a 83 ávós „colonus" még a követMi hiszünk a mult erényeiben. Hiaszünk a tradícióban
— például — igy felei: ,Ei — Lik a tos M háiy — kezőket mondja: „.. ast a oelsőt néhai tisztelt Csík. s nem tudjuk józan ésszel elképzelni azt, hogy ez a jobbmírd az edesatyámtól, mind mán rsgi ör<*«c emberektől Ttpiotzal D.mokos J>zaef ur birá sallogjára VereBs sorsra érdemes, nyílt eszű éa jó tulajdonsággal rendelkező
u{y hallo'.tMn, hogy ezen T»plotaai TJrök familia Mihály ur m adományából — kültóvkel együtt — nép öngyilkosságba akar rohanni. S ha nem akar — pedig
nem ide való éa székely volna s lett volna, ha- roicdsddig, mig a mo<t éleb a lévő Tjrök Pel*r el- nem akar — akkor hagyjon föl ax alkohollal. A saját és
nem; az édes anyja a törököktől el lévén rabol- vűvé F.iíd ói HZ V M Í F reotz uram leányát (Bjr gyermekei jövőjéért hozza meg ezt az áldozatot, mely csak
tatra, onnan való visszajővetelivel * méhiben bozta *4lá>) f.-loffgű', mű ig ngy vöve keséhez a Veresa- anyagi jólétét és jövő boldoguláaát segíti elő.
voinu ide Törökországból Török Mátyást (éa famiiiat ii elő V-iress-just*.
Hisszük, hinnünk kell, hogy évek óta folytatott ezonnan vette volna magának a Török nevet it)
A tabU7al!omátok kiegészítése képen s a szé
Li anoylr» növekedvén az Somlyai Tisztelt P*t r Fran- keljek ősi alkotmányéból kővetkező különleges irányn rendszeres munkánk nem veszett kárba. — Népünk
ciBcáüusoknál eco gált hosszason a ezin belső jószágot jogi helyzet élea kidomborltása csijatól, míg :d > kell előbb-utóbb rádöbben, hogy az alkohollal kötött szoros
Is ottan ié' ő szolgalatjával nyert6 volna Páter Fran- iktatnom - - »z u;yicc*ak e p ree ügyben — 1803 kapocs átok és ha nem is hagy fel egészen véle, de emberekhez méltó keretek közzé szorítja.
clEcacusokiól, minthogy a Veress-famíliától régen ( z^o

február hó 26 aa Mvstt oViratból a következő hivajószág a Tisztelt Fracdecatu okhoz adatott volt. Éi talos megállapítást:
ÖBmertem Tőrök Mátyást B eLnek a fitt ls: Jánost e
Tragédiák az esküdtszék előtt.
.Törők Mátyás nemcsak birtoktalan, fit birni
Jánosnak a moBt ia életben levő flit: Poteri".
is elégtelen volt, mivel Törők országból szármaA háború > itörése óta, az uj'vkor életbe lépett uj
„A más belső jószágot pedig — toldja m g a zott". ., m*'v után — szigorú es könyörtelen Ítéletként büntető törvény értelmében, most folyik először esküdtszéki
vallomását L \katos Mihály — a melyen mo.st Torok hangzik a Török csaiád kípvise ő; (elé:
tárgyalás városunkban. Január 18-án ünnepélyea keretek
Peler lakifr, nékem ezen Tórck P *ter édes atyja néhai
fti-o. Vitipoa a' fenn htokból, bogy Kegyel-között nyitotta meg az ülésszakot dr. Miko targu-muresi
Török János beszeílelte, hogy azon jószágot néM, éB metek itt Csik-Tap'otzán impossessionatue emberektáblabíró, dr. Todor és Sbarcea törvényszéki bírók kíséreaz ő fiinak Pet rn:k, Fnídi N m^s Veress Fcrentz voltak.
tében. A vádat Lascu főügyész, a jegyző tisztséget Nika
Uram ad,a vol ii, begy épitt*nénrk rea és a mig élnek
2-do. Bogy az irt Vere fa- Umilia örőkségiotórvéuyszéki jegyző látja el. Az esküdteket a sorsolás utján
lakjanak 'sjts ; a Veress Ferent uram leánya lévén ke2dették birtokotságokat. Mely szerént, a' mit beidézett 32 tag közül, minden soron levő uj ügy előtt
ezen Török Péter felesége, kiket én jól U«merek". ezen örökség után szerzettek, azt a tisztelt Örök- sorsolás utján jelöli ki az esküdtazéki szaktanács.
Abrabám Jtkabné Daradit Anna — e belső jó- ségéé Fcmilliánek szerzettek, ennyivel ia inkább
Városunk közönsége, BŐt a vidék is nagy érdeklődést
szággal kapcsolatosan — m g a következő vallomást bogy nemosak birtok tálat ok, sót birhatósigtala- mutat az ügyek iránt. A nagy befogadó képességű esküdt
nok
is'...
széki terem padjait zsúfolásig tölti a hallgató közönség s
teszi: „... az én nóbal férjem, a Tőrök Pster házán,
már két, reggel hét óráig húzódó ügy mellett, derekasan
a midőn (pitettek, sokat dolgozott s midőn do'gozci
hlita Török Jinos, a Tőrök Peter atyja: szám nélkül
Íme, ilyen „(imán* ment a Bzékely tSr.SJZirve- kitartott.
mondotta, hogy a Veressek engedőiméből építi azon aetbe való befogadása a ág annak a Törok-c-aládntk
A népbiráskodás elvén alspuló előkelő bírósági intézjószágra a hazai*.
is, amelynek padig aa elődje — ha Idegen apá'-ó mény nehéz ügyekkel kezdte működését Eltévedt, az élet
A kihallgatott tanuk — esen belsők után járó — 1*1 — de ké;eégteleaVl székely anyától származott. rendes útjairól lecsúszott, de alapjában véve nem rossz
emberek felett kellett ítéletet hoznia. S mi, akik nagy figyekülső birtokokat U ludnak .Veress-jutson valókat' a
Pedig a osalidi kaposolatok sem hiányoztak lemmai kísértük a tárgyalások menetét, ugy érezzük, hogy
Török-család kesében ós használatában; p"dlg — •
— <3, 8, — as «skttdtak «Uő pillanattól fogva a«|4rt*tt«k hivatásukat
mint a tanuk egyöntetűen vallják — .mivel a Törők* mái I!
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• aat helyaaen fogtik tel a a büntető perrendtartiaban éa
btk.-ben síigoruan körvonalazott sznverAn hatáskörüket
helyes irányban gyakorolták.
Emberi aorsok, drimik zajlanak az esküdtszék előtt.
A pilinka gyilkosaigba kergetett Áldozatai aipadt arocal
remegnek az elkülönített helyen, villogó gznronyok között.
Van valami nagyszerűen megdöbbentő a társadalom ilyen
irinyn eljiriaiban. A bűnösnek, ha csak nem megrögzött
gonosztevfl, mir az is ..agyjelentőségű, helyes irinyban intfl
jelenség, amikor Bzabademberektől zsnlolisig telt padsorok
előtt, szemben a sorsok felett határozó esküdtekkel és szakbirósiggal, lesütött tejjel, bűntudattól maroangolva kell
remegnie a aoraiért
Igy, nyilvinosan pellengére is kell illitani különösen
a tőbenjáró bűnösöket. A lélektanilag is nagyszerűen képzett jogász elképzelései érvényesülnek. Bűnhődjön a bűnös,
marcangolja s lelkiismerete, mert a példa tán sokakat, nagyon sokakat fog visszariasztani az esetleg elkövetkezendő
bűnöktől. S végeredményben, a tényleges igazságszolgáltatáson tol, es is cél.
A jelenlegi ülésszak tudósításunk megírásáig két ügyet
fejezett be.
Az egyik Tusnádon játszódott le. Boldizsár László
20 évea legény 18 késaznrissal az ottani „Hangya szövetkezet" ivója előtt megölte Mithé Antal nqvü társát. A
vonatkozó vidirat szerint a gyilkosságot elOre megfontolt
szándékkal, elózetes megbeszélés Blapján, gondosan előkészített és kidolgozott terv szerint Balázs Ferenc és Sántha
Antal nevü társaival hajtotta végre.
Kihallgatiaa sorin az elsőrendű vádlott azt állította,
hogy az áldozat megtámadta. Önvédelemből használt bicskát s egyedül, minden segítség nélkül adta le mind a 18
késszurist.
Balázsnak semmi szerepe nem volt az ügyben. Sántha
pedig egy esernyővel szét akarta választani őket. Tehát
caak jót akart.
Hasonlóan vallanak vidlottiraai is.
A tannhihallgatisok során semmi bizonyíték nem merült lel a szándékosság és a másod- és harmadrendű vádlott bűnössége mellett. Igy a perbeszédek sorin Lascn
ügyész el is ejtette Baliza és Sintha ellen a vidat, mig
Boldizsirt csnpin szándékos emberölésben, vagyis abban,
hogy az első bicskaszurást azzal a hirtelen keletkezett
szándékkal adta le, hogy ellenfelét megölje, szándékos, de
nem előre megfontolt emberöléshen látja bűnösnek. Ilyen
irányban kér verdiktet az esküdtek részéről.
A védelem a tanuk által beigazult részegségre hivatkozik s ugy litja, hogy az adott körülmények között CBak
erős felindulásban elkövetett haliltokozó súlyos testi sértésről lehet szó.
A bünirnyalatok közötti külömbség óriási horderővel
bir, mert a különböző bűncselekményre vonatko szakaszokat a minősítés alapján alkalmazz* a szakbirósig.
Ez esetben szerencsésen aszta meg az ártatlan ember
benyomását keltő Boldizsár László. Az esküdtek az összes
mentőkörülményeket alkalmazták s az igy hozott verdikt
alapjin kaz esküdtszék egy év és négy hónapi büntetést
szabott ki.
Sokkal súlyosabb s következő eset.
Potyó József 34 éves cozmeni, köztiszteletben élő,
józan és munkis, kizárólag családjának élő fiatal gazda
előre megfontolt, szindékos anyósgyilkossig bűntettével
került az esküdtszék elé.
Valósigos székely drima pergett le a 19 őriig egyfolytában tárgyaló esküdtszék előtt. Hat évvel ezelőtt cozmeni község legdélcegebb és legjobb magaviseletű legénye
oltárhoz vezette a falu egyik legjobb módn gazdija, Borbély Sándor leinyit. Mindenki sürgette ezt a házasságot s
azt hitték boldogok lesznek. A sors misképpen hatirozott.
Egy év utin az öregek zsörtölődni kezdtek B a vidlott éa
a tanuként kihallgatott felesége egyöntetű vallomisa szerint,
pokolli változott az életük. A fiatal két gyermekes gazdit
állandóan szidták és küldözték el a háztól az öregek. Mit
tegyen, merre fogjon ilyenkor a malomkövek között őrlődő
érzékeny emberi lélek ?
Sok mindent megpróbáltak. El akartak költözni az
öregektől, de az ntolsó pillanatban felülkerekedett a fiatalasszonyban a szülői szeretet. Ugy gondolta nem hagyhatja
magokra a szüleit s maradt. Férjét pedig kitartisra buzdította.
A veszekedések, a napirenden levő sértő zsörtölődések
nem szüneteltek. Közben egyre több keserűség halmozódott
fel a bírái előtt árnyékként illó Potyó lelkében.
Augusztus elején ismét heves jelenet jitszódott le a
vő, apósa és anyóaa között. Annyira elmérgesedett a helyzet, hogy a vejüket egyszerűen kiutasították az udvarról
az öregek, munkiba sem hivtik. Idegenekkel pótoltik.
Augusztus 14-én az addig józanélelü Potyó korcsmiba
ment, lerészegedett Elhatározta, hogy öngyilkos lesz. Nincs
tovább semmi célja az életének. A nyiri konyha padiisin
rejtegetett karabélyét betöltötte és magira lőlt. Célt tévesztett. Feldnlt lelkiállapotban, eltorzult arccal leugrott a padlásról s a hizfödéssel elfoglalt apóéit vette célba, de nem
volt golyó a fegyverben. Újra töltött, miközben az apósa
elmenekült. Ebben a pillanatban meglátta az anyósát a kert
mellett. Lőtt a a kővetkező pillanatban anyósa halott volt.
A kihallgatott 14 tanú egyöntetűen Állítja, hogy a
vádlott a falujak egyik legderekabb, legbecaűleteaebb, családjának élő dolgoa tagja volt.
Embert ölni azonban a legjobb viseletű embernek sem
szabad. Erre mntatott rá a magánvádat képviselő Dinen dr.,
de különösen Laazcu főügyész, aki remek beszéde keretében
nemcsak a vidat, hanem réazben a védelmet ia képviselte.
Ügyészi szerepét igazi emelkedett szellemben töltötte be,
da anlyoa Ítéletet követelt
Dr. Teta védő a vid felépítése aorin nyitva hagyott
réaeket ügyesen kiszélesítette éa bebizonyította: ninos előre
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eálok után D3 aztán meggyőződik, hogy a mai világfelfogás szerint legjobb, ha nem vess Bemmit komolyan.
J-tlszó: „Bolondség aa élet I" Partnere Bandi könyvelő.
Szlatén mai. mcd?rn flu. Komolyabb egzlsatenclája
htján tondolol sem mer háaaaaágra. — Amikor aztán
Tercsi felbátorítja ÓB formálisan ő kéri meg kezét;
neki is eszébe ötlik : „Bo'o idság az élet I" -Pilisi b^n'.lgaz^t'.ó szégyenkezve veszi tudomáeu', hogy kalandjairól :ud egyetlen
leánya is és bogy eimu t a nyár,
mu'h-tatUnu1 ; tt az őse. .Bolondság as életi* —
mondja ó is Tercsi nagynénijévé), bogy
még a
szobalánynak se legyt-n más véleménye. Ezeket n szerepeket nem volt könoyü megjátszani. Tercsi alakitója,
Csiky ál'zka azonban Igazi szubretl. Mozdulatai, táncBzámül, prövegtudása eleőrscdöek voltak. — Bandit
Mely író és zeneszerző bemutatkozó estje GheoriheiiitieiLH tgyessy Jínoz személyesítette meg. Kallemos hanggal, farRHGgl grotatiakseggi'l, iigyes tár.cz .mai vnl járult
Emberi gyengeségünk, hogy nem aka juk észre- hozfá a stki-rhee. Dr. Fardccay, aki Piilsl ha-.klgazvenni helyi ós faji értekeinket Legtöbb esetben ó-ietó- gatót, Dr. F^renczyné, »kl a nagynénit alakította, nem
bői fakadó egyes tehetségesebb emberijüket lemo- B3oruin*k dicséretre. Őc igazán hivatásos művészek
solyogjuk. Előítéletekkel vsgjuak velük Bzembeu é.i biztonságával mozogtak a színpadon.
határtalanul blzalma'.leDOk. Egycaóvaí nyemnók k-fme
A zeneszámok közül különösen a nyitány msga fejüket, nem bogy emelnék gyaritaágunkbó! fafcsdó
Irigy léggel vegy-js ösztönös lálekMtnséggel, ba ugy ín k>p5, pattogó magyar motívumokkal átüt ő-t szfizahagynák magukat. Mert ez igazi teheiseg amu«y is macy, ms^yhez még pár hangulatos, elérzeken>iiő dal
felszínre dolgozza magát minden körülmények között. járul, hoiy megadja a ssöveg sikerült aláfestésé:. Nem
nagyot, aat jóeoljuV, hogy fiilbemásaó meiegNagy csendben, szerényer, de azért serényen mondunk fogva
rövIdcBen közismertek lesznek.
dolgokott Oyergyóban is két szekely testverűnk. Egyik, ségOknM
A t-özönBég lelkesen ünnrpe ta szerzőket, de az
belső ösztönzéstói hajtva, évek ót» forgatja a tollat ünnep'Hsbói
Sándor István jazz-zenekarának
szép lélekre valló a ú résakészséggiil. A másik hasonló valamint Mokijutott
nároé B ró E Iának és a táncok betanílelkest dássel és lendülettel barátja a muzsikának, tásáért Saltl Jankának
ls.
Albert Ittvin.
zeneszerzésnek. — Cstty LijoB rtunkMártuuk nevet
ismeri már nemcask megyénk latóssága, hantm orszagrasz&nfc sok be.üoivasój». ljis, hogy nem ezen naven,
BEL- ÉS KÜLFÖLD.
hanem „G.ibé" álnévén. Sz nes. ban&u atoa kis Irasait
vallásos, erkölcsi magaslatokon Jaró esetiem, felfogás
Megnyílt a román parlament újévi ülésszaka.
és meleg sziv Jelltmzik.
A karácsonyi szűnát után a roman parlament kat háaa
A Mázsa által homlokon csókolt barátja: Mo'nár január 18-áa megkezdta üléseit.
János zeneszerző. Tdib darabjat fogadta ellsmerees?i
A Magyar Párt tiltakozása a jogtalanul kinemcsak a belfó.di, hantm a kti;fü dl szaksajtó is. vetett községi pótadók ellen. Az Orazago, Migyar
Lobogó lelkesedés lángol ebbea a harmiocaB fi-itaiP.<rt interpallaciot Intézett a kepviselóbáz január 19-tkl
emberbüu. Ea csodálatos muakablrá , t hetség. Analfcii1, Ülésén a belligy- valamint p •naiigyminiáíterekbea, a
oojy magasabb ze-ieiako ákat látogatom volna, puBztsn melyben fslbivja afigyelmüket arra aa állapotra, hogy
tehetsege révén, hangoz iral, játszik majdnem mlnd:n egyea megyék és községek tanácsa törvényellenesen
hangszeren és nem egy n pazerü zaned.ribja van, olyan magas pótadókat állapit m-ig, amely meghaladja
melyet már mindenütt jái*sanak, legtöbbször anélkül, az állami adó cimen fizetett összeget. Sdrgőa Intézbogy aiorzőjüi nevét Ismaroek. Ez már a siker es kedéseket kór ennak a halyzetnak megszüatetasere.
teheiseg kétségtelen jele.
Az angol külügyminiszter beszéde. A világ
Sz-ple.kU barátainknak is kiizködnlök kellett közvéleményének érdeklődését Ed^n ktiiűgymlaisaterMegbirkóztak. Mer;: mertek I Go 'do tak merészt é><
. nek az angol alsóházban elmondott január 19 iki esti
oagyot: aanéa színdarabot lr;ak. Mar ea is nagy dolog b-'szeda fo;iaUoztatja. Eden lesaegezte Angliának a
De még nagyobbat martak: elő ts adatták I R lka, spanyolországi polgárháború ügyében követtícdő áliásalókelő közönség töltötte mrg vam'.rup este Gaeor- poatját. Anglia elfő gondja az, hogy megakadályozza
gbeclben, a „Centra." Bzá'ló ü u h u t ront. Színvona- a polgárháborúnak más országokba való átterj-.dasót
las, változatos faraangi tark:vest*t hirdettek a fair -ga én eberen fog őrködti azon, bogy Spanyoiorszagban
szok, neveB Baerrp'őkkel és tarialmta szamokkal. Nam idegen hatalmak befolyá-hoz ne juthassaaak. Egyéb-értünk meg azonbau senVIt, ha azt át.ltju'r, megin kent pu'stán a spanyol népre tartozik a belső korcsak a két gyt-rgyói székely szerző „Ba ond^ág t»z élet" ai ány formájának megválasztása. — Edtn a beszedő
elmtt e»y felvonásos op*rettja vonzó ta a telt házat. ser in érintette Németország szerepét, amelyről megAs eBtélyt Lisz'ó Ijnác, a hlv-diől rajongásig áll pltotta, hogy az egész világ főgondját kepazi.
szeretett, barataitól és ismeróaeltői tisztelt, n?psierü
Német válasz Eden beszédére. Az angol külügyplébános megnyitója vezette be. A művészétről, mii miniszternek NametorBzágra vonatkozó kijelentéseit
véssekró', kiváltságos ezép'ekü emberek teremtő Bariinben felháborodással fogadtak. Arra a választ
muakájáról besaélt, melyért köszönetet kell mo-d«ni. Hitler vezérkacc liár szsméiyeBtn fogja megadni. —
mert egyetlen célja: napfanyeB magusságokba vezetői Addig is lesaogi-zie a német politika, bogy a békére
a rolotoa é'eiü embert.
iranyu'ó együttműködés felbiva«sit nem NémetországUíana Tomcsa Sándor „Modern házasság' című hoz kell Intézni, hanem elsősorban azokhoz a nepak-*gy felvonásoB vlg darabját mutatták ba: Calky Aizia, hez, amelyek ezid^ig elzárkóztak mladen Namekország
Strasser J zsef, Portlfc Ltjos, Vékás Gtula és Bíró által f.'lejácloit gyakorlati megoldanak a keresziülKaroly. Valamanoyi msriás mükedve ői név. Nem vitolétől.
csoda, ha állaadó d rültBégben tartották a közönség ;1
Elesett két román önkéntes a spanyolországi
es sok tnpsot arattak.
polgárháborúban. A spanyolországi h:-<rcoKbJU Io^n
Fútba Jjzsef behizalgő, m?leg, f.-tfiisan esegó Mo'za és D.'. Vaslle Marin meghaltak. A kót diakhangján néhány dalt és áriát adott elá, Dr. Far cc*y vezér p4r háttal ezelőtt utazott el több tare-.«tai SpaGyula volt színigazgató aongora kíséretévé. Kat ráadást nyolországba, bogy Franco tábornoknak felajánlják
ts kicsikart BÜrü tapsaival a közönség. E< eléggé Igá- szolgálataikat.
zó'Ja a sikert.
A román esküdtszék első Ítélete sajtóperben.
Csendőr Janő segédlelkész több M cs, Ady és Sik
költeményt szavalt. A hallgatóságot maiyen 1mngfogta 4 brassói eabüdtszek mu.t héten Bij'ópart largyait. A
zengőbongó, rimos himes, selymes haigjáva' . Hatásos pert Ghítu egyetemi ipoér loditotta a Brassót Lapok
és BŰ'ÓBZI előad is a lenyűgöző volt. A közönség újra e'len, amelyben Gábor István u,s<tgirá foglalkozott n
és újra ráadást követelt. Maly lelki jól eséssel állapí- a u t évi éretíségi oredanayekk<-l és Ghiüu érettségi
tottuk m?j: tud még lelkest dal közönségünk a maga- biztos szeri-p^vnl. Az eskbdis^ek Gábor litváúi 6 hósabb lelki élet, vallásos vágyakozás saányán diadal- c p ! fogházra és tízezer lej péazt)ünteté»<i ltaite.
A geoS Népszövetség üíesait jacuár bó 21 én
mas keresztény világnézet győzf>d?lmeB kialakításaiért.
Nagy Piroska tg.-muresl származású op-raénekesn$ megkezdte, de még semmiféle kerdéBsei nem foglalDr. Ferenczy Gyu'a kUeretével elősdott néhány átiájn, kozott. Egyelőre c tak a kulisszák mögötti muaka fo.yis.
fővárosi Batnvonalu teijeaitméuy volt. Kristtly t szta,
tide, csengő, erőteljes hangja magesen szárnyalt. MegSPORT.
látszott rajta a miianoi olasz takola.
Jégkorongütű bajnoki torna.
F. Szász l ona Bzlomüvépznó vlg chanBonjai is- C.SC, — Jaba 31; Dragos-Voda — C. S. C.: 4:0,
kolázott, fölényes, pajzán előadás modorával arattak
A fent jelzett bajnoki torna eredmények jégkorongQtá
megérdemelt sikert. Dr. Feretcay móitó kísér ója volt csapatunkra
nézve egy cseppet sem hiz-)lgő. A Jahunal azamművész fileségének.
ben elért szép eredményt túlságosan megiorpédozta a DiagosUtolsó számnak maradt a C->lly—Molnár operett Voda n»gy győzelme. De tárgyilagosak akarunk lenn' s nyomti Bszük, hogy m vereségnek meg ran a magyarázata.
bemutatója. Talán aaért is, hogy a zsu'olt müeo;- ban hozzá
nsatársora és fedezete mindkét mér'zamoltkal lu foglalkoztatott közönség felüdüljön a kőzés JégkorongQtá-nk
alka'm&val kitűnően játszott. — Sportszara kitartással
pattogó, magyaros nsuz ikán és ÍZ operett béjns i«iln állották a küzdelmet s lg<zán nem rajtuk mait a győzelem.
netei feWIIlnyosták Az operutt cselekménye ? Méri
Nyíltan be kell vallanunk, hogy a osapat nem talál
lenne különb, m nt a többi? Adva van az ŐBZÜIA, d megfeloló kapus utánpótlást. Ez a legfontosabb játákos már
még nagy világfit játsaó öavegy bankigezta!ó, akir.el régóta gyakorlatlanal áll kl a jégre Ugyazeriltn otna< akivel
H'g a cs'tárBor, h> nehezen ls, de valahogy klh-ívdrte
természetesen van egy modern flital leánya és kib' pótolni
• fővárosi érvágást, adllg a kapu azlnte üresen áll. 45 pero
ísmet csak természetesen szerelmes n bank könyvelő hosszú a jégen, ahol másodpuoenként vad irambta olkázik a
Afiatalok a sporton vlkend baráti,ozáBokon tul to- korong. Lenetatlen arra építeni, hogy a kiou köielébj no
ma'yabb óUtcilok felé londilln inak, azoobsn visíza- jusson az ellenfél. Oda jut s nem kíméli a hi ót, hisz ez a
játék oélja. A kapu előtt megQtett korong pedig holt bizobuaaák őket a változott idői és a vergődő mtl Ifjuség nyosan
hálóba kBt kl, mart ninos megfelelő gyakorlott véielem.
színtelen, szárnyaszegett, céltalan életet élik, malyet
Ezen minden iron aeg tenl kell. Kell, ha törik, ha azaaatán a szarelem d rüje, feledtető jósága aranyoz küz kad, mett iátékkedvét veszltt és fegyelmezetlenné válik a
oa-pat A nagyszerűen játszó csatár Aa fedeiet sehogy sem
delmes, da most mir cíllr^ayoa életközösségre.
tudj* megérteni, miért és hogyan veszítik el azokat a mérkőA darab főszereplője Tarcal. Modern, sporto'ó ma< zéseket la, ahol fölénnyel játszanak f Miért tudja fogni aa
Az esküdtek a védő álláspontjára helyezkedtek s
verdiktjük alapjin a azakbirÓBig 4 évi fogházra, ötezer lej
pénzbirságra és öt évi jogfosztásra ítélte a magáról megfeledkezett Potyó Józsefet
Harmadiknak Kaba József 21 éves iueui legény került az esküdtszék elé. Bűne: szintén gyilkosság. Táncmulatság során Kardi Károly legénytársit egyetlen bicskaszurással küldte a más világra 1986 november hé 14-én.
7 órie tárgyalás után, az esküdtek verdiktje alapján
a részegséggel és önvédelemmel védekező Kabát 3 és Tél
évi elzárásra és 5 évi polgári jogvesztésre ítélte az esküdtszék.
Lapnnk zártakor a negyedik, az ülésszak utolsó gyilkossigi perét tigyalja az esküdtszék.

leány. Két életet él. isi-elfogja a vágy komolyabb élet-•llenfél

kapuia a veuedelmri korongokat, mlg as övék aokkal
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veszélytelenebb lövéseket a hálóból kotor eló? Kilátástalan— Háaasság. Divid Dénes pénzügyi tisztviselő
nak látja a ha oot, lelkében (eladj» a küzdelmet. Kgyéb nem
la hiányaik. Ilyen benső megggyóződés hiányában vívott mér- éa Sifalvl l onka folyó évi jituár bó 28 ia irtották
kőzések kétségtelenül elvesznek.
esküvőjüket vároíunktmn.
Világos, hogy n°m szabad Idáig jnttatnl a dolgokat.
— OrsBágosvásár váró unkban. Msrcnr»aSeg.tenl kell rajtok A eeg'tés pedig az életlehetőségen uiallk.
Az országos válogatottban nem egy esetben szerepió játéko- Ciuc-ban az országol állatvásár 1937 évi jnruir hó 26
saink ls aié t mentek a fővárosba, mert Itthon nem volt élet- éa 27-én, a kirikóvásár pedig 29 in lese magtartva.
lehetőségük. Nem tö.ódött senki velQk. Jó ha híres a sportnak,
— A vármegyei mezőgazdasági kamara
de egyes körök legjobban akkor örülnek, ha oaapatnnk, mely
végeredményben hozzak Ls tartozik — jól kikap. Segíteni tanfolyamai. A cue őrnagyéi mézőgazdn^ágl kamara
tehát nem akarnak. Pedig e nélkül Bemmire nem lehet menni. a tál folyamán több községben rend*z*tt 3 hatss taiNyújtsanak segédkezet az aria Illetékesek a oaapatoak a folyamokat. J muár elsajMőLkezdődőleg Voslob-ni közhelyezzék el a tagjait. Kössék a városhoz vagy a vármegyé- ságben Ernyei Árpád kezdie meg az előadássorozatait,
hez. Mindjárt másképpen fog kinéz il a dolog. — A testedző
tornák világszerte nagy sikerek jegyében zajlanak. Várme- amelyeket óriási érdaklődéa kísért. Ezzel a tanfolyamgyénk — hivatalos állítás szerint la — 01Q1A, Idegenforgalomra mal egyidejűleg Lazarestl községben is tartottak 3
számító hely. Spo t nélkül az Idegenforgalom el sem képzel- hetes gazdasági előadás sorozatot, amelynek e'őidói
heti. Ebból a szemszögből nézve a kérdést — azt hisszük —
jogosultak a javaslatalak. Nagyon szeretnők, ha megértenének. Bika János fóillatorvos, Kozia Imrs gazd. felügyelő

Czlby L Mosnak Iról meglátásán kivűl valódi Írói
rátermettségét éppen abban látjuk, bogy egy, 1 felvon^os d tribba ennyi gondolntoi b«'e tudott BŰritenl. 8
hogyha ohh°z hotzáveeszűk az egyes párbeszéd -k gördü'f bi»nyHég"t. a stílus szabatosságát, az érzések fliom
kif -jîî's módját, u :y bátran elmondhatju>, hogy azerzóoék »z a kis^rlotszfrű darabja teljes sikerrel járt.
Cilby L íjoma'í az életben lesznek még meglátásai s
ugy érezeült, tojy még ml is fogunk e meglátásaiban
gyönyörködni.
*

*

Ami pedig e kedves Us operett senéjét illeti,
bátran elmondhatjuk, hogy as teljesen méltó volt a
darabhoz. Mert ez t. kis operett „zenés" operett volt,
melynek zenéjét Molnír János gbeorgheni Jeles zene93 Bienes-y Karoly voltak. A mult héten V tlea-Btrimba szerzőnk szerezte.
Molnár Jánosra a .Gyergyói Lapok" bivták fel a
Bajaoki jógkorongiltö mérköses M.-Clao-ban. ÓB Tusnád községekben ujabb 3 hétig tartó tanfolyamok kozijődiak. A ciucvárm?gy >1 mezőgazdasági ka-zeneértő közönség figyelmét Ez a nem közönséges
1937 évi január hó 25-én délután háromnegyei 2 órai
kezdettel a Bragaiirn baourestl osapata éa a helybeli C. H. V. mara ezan dic léretrem Utó tevékenysége a gazdák kö- tehetaégü zeneszerző, me y minden magasabb zeneképkOzOtt bajnoki mérkőzés lesz, melyre ezúton ls felhívjak a riben najy lelkesedést vá'.t ki.
zettség nélkül szerzi szebbnél-szebb sserzeményeit,
közönség figyelmét.
— A Református NAaiövetseg tea-estélye biztos uton van érvényesülése felé. Az a fisom, Behol
januar 24 en. A halyoell Rjformá us Nőszövetség sem h<tn£oa, fdlbemászó muzsika, mellyel a darab énekfoyé évi január bó 24-én (vasárnap) esto tea-estet betételt megzenésítette, a darab nyitánya, egyBserre
rendez, a BucureBti kávéház éa éttermében, amelyre m'gksp^ák a közönség szivét. .Szöveg Iró és zene— A vármegyei tanaosot február hó l-re sziveaen látják éa lapunk utján ls tisztelettel meghív- szerző Így teljesen egymásra találtak.
köBgyülasre hívta* öaaae. Ciucvarmegye tanácsa jak a jótékony célnak minden nemselelkű támogatóját.
J 'llemiő volt a szerzők szerénységére, hogy mi1937 fdbruir bó 1-en közgyűlést tart. Tárgysorozat
előtt darabjukat szlnrebozták volna, bírálat végett meg—
Házkutatások.
A
Bpnmarilnl
csendőrség
a
követkeiő : A legutóbbi Ulea jegyzőkönyvének biteiesi- hét foy man hazkotatásokat eszközölt, Tunkó Á'píd, előzőig felkűid.ék a P. tdió Újság kritikusához, kl a
téBe. 1 elnök, 2 alelnök, 2 titkár es 2 kveator válasz- Tanko
és Firkas József odavaló lakósoknál. legszebb véleményt mondta róla s hogy ea a kritika
tása. 6 tagnak választása a pénzügyi bizottságba. Az meiynekVilmos
során több fegyvert talált. Tiltott f.'gyver- őszinte volt, bizonyltja a Gheorgheni közönség ellBme1937—38 evi költségvetés módosítása. Joseni és Ciumani rejtegetéséri
rése is.
Dr. Caiby Andor.
eljáráB indult eilenűk.
községek közigazgatási halárának kiigazítása. Tinc<»ni,
— Elhalasztott valaastaal per. Sokszor emlíBdteni és Mures-lzvor külön községgé nyllvamtasa,
Prefectura judeţului Ciuc.
pert, melyet az 1932 e»
úgyszintén Djmuc lizeanek önálló kötBéggé alak a ás*. tettük mír azt a nemzetgya'ázási
Serviciul Administraţiei Generale.
;
Gnerman ia Bicaz tízeseknek átcsatolása B.c.zCaei k'jzségi Bzenátorvá aBZtáaok alkalmával akasztottak Nr. 748-1937.
S pos S indor lazareal plébános ryakába s ameiy azóta
községhez.
Mercurea-Ciuc, la 16 Ianuarie 1937.
— Hlbaigaaltas. A Cailei Lapok idei 3. számá- fo:yik, d i a tazu't mez nem jelenése miatt >-oha een?
leheteti
letárgyalni.
Most
a
tárgyalást
újra
elhalasztotban „As elszékely esitett románok* cimli vesetőciíck
több helyón a nemesi öBszeirasok lust rumok helyen ták április 13-ra.
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că In ziua
— Halaloaas. W Idmann KMmán pju». prdőfő de 25 Februarie 1937 ora 11 a. m., se va (ine licitévesen bistrumoknak, a székely főnemesek p.'dig a
tn
rnö62
wes
kor
tbaa
Odorh^iui
elbuayt.
Wi.imtpí
latin er.-<deiU primorok helyett laveeen primőröknek
taţie publică, cu oferte scrise şi sigilate, in sala mică
entraöz t-o^-áíg teljesített sto'gálatot vnroi u itbsn f de şedin(e a Prefeclurei judeţului Ciuc, pentru darea
vannak szedve, amit ezsnnel helyesbbitünk.
— Törvényjavaslat a rokkantak elhelye- aaiá'a iránt osztatlan részvét nyilvánult még vároB in antrepriză a lucrărilor de construirea localului Prelurei Gheorgheni, în valoare de Lei 1.037.249 conform
aeaérdl. Nlszior munkaügyi miniszter elkészítette a szőrié.
devizului.
hadirokkantak, özvegyek és árvák eihel>ezéfc6ról BZÓIÓ
törvényjavaslatot éB azt már beterjesztette a törvényLicitaţia se va tine în conformitate cu ari. 88 —110
IRODALOM.
előkészítő biíO'.tságnak. A javaslat kötalezóve teszi mininclusiv din L. C. P , reg. de funcţionare al O. C. L.
„
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.
den áliami-megyel, vagy községi üzemnek es olyan magáo
şi normele generale publicate în Monitorul Oficial
vállalatnak, amely az állammal szerződéses viszonyCaiby Lajos (Oóbé) egy felvonásos operettje. iNo. 127 din 1931.
ban áll, bogy 4—5 százalékban rokkantakat, özvegyeke;
I
Toate persoanele, cari vor lua parte la licitaţie,
Zenéjét szerezte: Molnár János.
és árvákat alkalmazzon. Elhelyezésre joguk van azok' vor depune pe lângă ofertă şi o garanţie de
din
A
Gieorgheoi
mUkedvlő
nak, akiknek más megélhetésük nfccsen. Azoknak, akik
valoarea devizului, iar ofertele se vor face numai
în
Sílupidoa
fo
y
j
hó
17-én
eEti
pgv
.T-irkn-eri"
b'r-té
a kisajátítások során födjt kaptak, Ualmérési engeconformitate cu caielul de sarcini, care poate fi văzut
ben
tartották
szerzői
eetjüket
Csiby
Liios
éR
Molnár
ds^ylit van, nem tarthatnak számot elbelyezéser. Csak
în fiecare zi de luctu, în orele de serviciu, la această
a oOVo-ál magasabb százalékú hadirokkantak gyeimé- Jtnos. E<y vidéki újságíró kollegánk és egy v'dékl P r e f e c t u r ă .
keinek van jogú; eibelyeakedeat igényelni, a hadiarvak z?neszerző mutatkozott be el ő darabjával.
Garanţiile provizorii nu se vor primi, decât în
A „Síinházi E et* e^y felvoná-os darabj»i után recipisele casei de depuneri şi consumatiuni sau Adpadig 26 évas korukig szamithatnak a törvény kedvezményeire. A miniszter ezen javaslatával egyidejűleg hozzá vagyuik Siotva, ho|ty ezek a dtrabok majdnem ministraţiilor financiare.
felhívást intézett a vállalatokhoz és arra kérte támo- mindegyike, bogy ugy mond,u'<, „könnyű f jsu ju
Prefect,
gassák a világháború áldozatait. — A háborús rokkan- dirab (hogy mennyire jogo?u t»k e darabok, Ízlés do'ga)
Dr. Valerlu Oţetea.
lak ügyét ezideig Németország éB Franciaország minta- amelyekben gondoUt, vágy, probléma nincsen, hanem
Şeful Serv. Adm.,
szerűen oldottak meg. Miud«et állam felfogá.«áoan a csak csupán arra valók, bo?y a tömegisléet kielégítsék
rokkant a haboruB özvegy ÓB hadiárva a nemzeté. —éB egv P^r percre megnevettessék a közönséget.
1. Molnár.
Amig eaekben az ailamokban o.yan csod-tatos áldozaA Csiby Lajos 1 felvonásos op?ret j nek clmi bő
Jo
miDÓpegü
JUHTURÓ
k
apható
tai latjuk a háborua rokkantak iránti gordoBkodasnatr, Bilondságaz É el jogosa következtethettünk ilyesmire.
Dr Gál J i z s e f gazdasagában, Mercursa Ciuc
addig nálunk igazi mosioba és rideg elzárkózottság
Azonban csalód.uik, még pedig jólesően csnlcdSi* f*n-c <1 M^rf u?ct 3 szám.
nyilvánul meg, amely miden azándskával szabadulni tuiV. Cfiby Lijosnak ugy látjuk, nem ÍB vo't ez a célja
akar ettől a nyűgös teb^riő:. A kormányok mlcd a
Szerző ebben ez egy felvoi<ásos»b°n egv problévállalatoknak akarják a nyakába varrni ezt a teteit éB mát vetett fel, egy B*jnálatoH jelentori társadalmi
Eladó bérház.
egyiknek Bem jut eszeba, bogy az államnak becsület problémát és p .dig a jelenkori fittalság .kétvágányos
A
csiknagybo
dogstsszogyl egyházközség (C*rta)
beii köteleíBjge elsősorban gondoskodni ezeknek 6 való ba'edását az örökös beltó forronzás, amellyel
a mercurea ciuc I (Bu1. R<g. F rd nand 13. ez.)
szerencsétlen emberüknek liBzteBBégea megélhetést je- k u'.at keres 8 ma leh^tetlfn belyzelbő:, da nem talál. elgdja
bérházát. F<?lvllá(osit49 a cariai plébános ad.
1—s
lentő nyugdijáról.
A gondolatot és ezt a k u> keresést a legpregnánJokarban
levő
nyitott
Chevrolet
autó
— Jelentkezni lehet aa E. G. E. oiuovár- Babban a d*rab egyik fófz»rt-plője fejezi kl egy (Utal
uj gumikkal, azonnal eladó. — Cím:
megyei gaadaaagi tanfolyamaira. Mu t Bzámunk 19 éveB láoy, aki többek között a sport lulsottságál
Kováos-hirlapiroda, Tg. S icuesc.
ban telhiviuk varmegyénk gazdalárSídalmának a figyel- ezekkel a szBVfckkal indokolja meg nsgynéi jévcl szem
í—i
mét aaokra a tali gazdasági tanfolyamokra, amelyeket ben, aki RzemrebányáHtal Illeti lugát, a *u'zott rport
élet»rt.
„I(>
n
rz
a
epcrl
I
Et
kell
nellicV
I
Ez
az
egye
aa E:délyi G izd^stgl Egyesülőt (E. G. E) retd>z. —
Két
drb,
6
hónapos
yorkairei
kan
eladó.
Amint megírtuk Cincvármegyében kél tanfo yamot tar- diiii v'gnTUDk, li ZJD tbben éljük kl matuakat és
Az allatok Bz<-p n fejlettek ós el vannak látva
tanak. Az egyiket Lazarean 1937 február 15 tői, már- fiitalEá^unt. kE,be gjürjlik bele Baját érünk éB tomplttegyét>zlgazoIváonyal. Cím a kiadóhivatalban.
cius kó l-is;. A másikat Sumui^ui 1937 marc us l-.ő; jui érzeg'in Bt. Tudjn e ml az ma fi italnak, flata'
S
-.cdominic
községben, a ten plom éB Iskola Bsomsaádlánynak
ler.ni?
Lá;ja,
ml
vagyunk
azok.
atjk
iutuilr
msreius 15 ig. — Ismétel teofigyelmébe »jánlju* a ciuci
sagában lehtrmcntes uri lakás, meiy üzlethelyiséggazdáknak mindazt a tanú sai lehetőséget, amelyet az a'maiak e 6\ menelü üok R»jM magunktól Ér^ésvllánek Is kiválóan alkalmas, elköllözkodóa miatt örök
E. G, E.-nek tanfolyamai jelentenek. A tanfolyam r -üzt- tuok Ir gszubblkM, a pzlv szavát, öltöztetjük r a hazog
ţron el dó, esetleg hosszabb Időre Ib bérbeadó.
vevől mindaasze 100 Kj beiratto<aBÍ djat fizetnek, Bág piláBij ibs. Mtrt hstugsáp, alakoskodás, , gy ragy
E deklódők forduljanak BléneBBy Károlyhos.
amely összeggel, beléplek az Erdályi Gazdasági Egye- á arc az egész v|;ág éb bolondság az élet. És ml, B
sület tágjainak Borába éa ezért aa összegért idgyane- bohócok, akik ha belülről sírunk, de kacagni ls tudunk Jokarban levő, modern v a r r ó g é p é t keresek
B9U kapjak a hívónként egyszer m^gjslenó G izdi cimli,s mig az erkö'e'rő! pr iditVuik, nyakig vagjutk a
megvetelre. Cím a kUdthivatban.
a_3
kitűnően szerkesztett gazdîBitgi ezafcujsagot le. — A fertőb n. (L >tja Lu zíro.imi-.?)Itt állok én, >>iry lUk.
tfő
élet.
De
vhn
még
egy
második,
birmadik
fok;
két betig tartó taufo yem alatt t>z eltzéliásoléeírol m n
denki saját maga gondoskodik, ózonban a tatfo yam sokan, mit tudom én hányan, akik oauk mind komé
rendezősége égess O.CBÓ ellátási lehetőségeket r.yuji diázuok. csak komédiázunk...
HALLÓ!
HALLÓI
Majd ebhez a belülről végleteiig eltesered^tt, de
A Sumultua megtartandó tanfolyamra jelentkezni lehel
Fodor Pál msraök címén Sumult u. A Lizorsan meg- feivQlrő .' om'd áüo'' kii lányahoz Igy szól az spla:
I<en tisztelt kereskedő, cs^p ő
tartandó tanfolyamra kérjük jelentkezni:? Vormaier ,É eted mlnth t kettős vágányon vezet s tested min.hí
éa malomtulajdouoB urakl
lelked börtönébe \o na bezárve. Sokszor komédiázol
Frigyes elmen.
u j rendtzerü és kompiét vaa sserelésü,
keresed
a
világosságot,
amit
árnyék
takar,
keresed
— Február 21 re kiirtak Hadaraa községi
mtcFd és nem tülalcd
tanáosanak valasatasat. Miuáa Midms községi saját C^iby
joaonk tehát „-an szeme", hogy megtanacsát jogerŐB határozattal feloszlatták Igy Ciucvir- lássa az ó'étL mledenn-pl
egy Írónak petlaedes éa máa klvlMeaésben
megye prefoktusa uj választás megtartását rezdolte el, dig ez a legszükségesebbproblémáit,
kelléke.
(systemában) kaphatók és megrenamelynek határidejét 1937 február hó 21 re tűzte kl.
hogy ezt a prob!imát ntm iparkodik megdelhetők, a óéinak megfelelően
10 kösaégi tanácsost választanak. A jelölésetet a M.- o'danl.Igaz,
Hoty
is
tthesse,
m
kor
erre
m>g-t
az
egész
C:uc-1 Járásbíróságnál kell letenni UgkéEŐbb 8 szabsd tárdadalom is k<pteler? D* nom 1B volt ez a c-»ljs;
Abosiázssfminlsz'.sag mirlsgkészltőn IM. CIua
nappal a valasatás előtt.
Tökéletes és biztos kézimunka, elsőrendfl
"gy felvonásban ez teljus'-n lehetetlen, Iroda'cmszerűt— Halálosan. ÖJV. Veress L^joaaé BZŰI. Kó a len is. H >nem mégis nyújt egy mego'dást, a letkényelanyagból, felelősen szállítok bármilyen
Anna, nyu{. Igazgató tanító özvegye, 88 éves korában, mésebbet B a moBtenl körülmények között mondjuk a
mérleget a legalassonyabb árak mellett.
jannjúr bó 18 an m -ghalt városunkban.
legkéryélmesebbet. a legtermészetazerübbet, araikor
SzIveB pártfogást kérve vagyok mé y tisztelettel: Ă

KÜLÖNFÉLÉK.

Publicaţiune.

tolósulyos mérlegek

— Egy saal fa miatt Tankó Bila ghimpi azt mondj* az rpa a komédiázó leányának: ,/gazed

i

lakós egy aaál fát hosott el engedély nélkül aa erdő- rin. Bolondság az élet. Menjen, haladjon tehát minből. Brdőklhágás elmén 2000 lej pénzbírságot kapott. den, a maga utján."

Nywaatott Vékár kögyvnyondájábaa, M«OW<«*C(M

Abos József mérlegkészitő. I

