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keaű kézírását, melyet valamelyik néant muieumban mogtacult magyarul, mert ugy éreate, hogy nincs hi( Z I ü EfognakU elhelyezni.
L
C I T J C vatva
U egy
L kisebbségi
U I n^pet
) kormányozni, amelynek
NénetMalDi és ausztriai tanárok
A« a kát német besaéd, m?1y a továbbiak foiya nyelvét és kuUuráját nem lamerl. S a magyar kultura
elhangBÓtt, a ssékely nép Iránti klhangsu'yosott meg'smeréaen^k meg ls lelt aa eredménye. Maaarlk
— taoiiliWa a Székelyföldön. mán
tlastelet és elismerés a a magyar vendégszeretet pá- elnök magánvacyonából egymillió cseh koronát adoratlan voltának kiemelése jegyeben hangzott el. U óbbl mányoaott a pozsooyl magyar tudományos nkadémla

1937 évi sseptember hó 9 ón, előzetes magtár
cvalások u;án, Ötvenkét némít egyetemi és köséplsaolal bél aa oroaalánresat természataaen a ház úrnője vette kl. meg-.Npltására. Ei az egyesület pedig egésa sorosat
Aa asatal körül felszolgáló szép székely lányok Irodalmi re miket fordíttatott le cieh nyelvre, amivel
tanár lndu I útra Brassóból, hogy Sfi.-Gheorghe (S.pslBs-ntgyörgvör) a Ssékely Nimseti llnaem-ot és Cuc- és népviseletük osztatlan tetszést «serestek. A sok nagyban hozzájárult a két nép kösti megértés elősegítéséhez. Eaek elóreboc látása után nem ment meglepeBnamartin (CsikBaantmártonbao) Dr. Nagy Janónek, a fénykép fog besaélnl majd két országban «rről.
B lsmeréssel kell BBÓlanunt Vám<aer Giza főgim tés számba az a koszon; sem, amelyet az őu elnök
Székely Nemsetl Ifnsenm alelnökének magángyűjteményét megtekintsék B taüu'mányoazák. — M»r roggei náíluul tanárnak fáradozásáért; elébe utazott Brassóba Midách Imre aztregoval sírján helyezett el oltani látogatásakor. Ugyaalgy nsm csodálkozhatunk aaon sem
8 érakor megkezdődött a székelység klccáeket eró a társaságnak a ugyanodéig visszakísérte.
Cslksaentmártonról kAső délután volt aa elutaaás űzik után, ha a branylsakói tetőn teljes épségben áll
mnaeália anyagának a Ssékely Ndmaetl Museumban
m-gteklatéa* a ea caaknem dellg igénybe vette a tndéa Targn-S^cuesc—Kéfldlvásárholyre, hol a Ssékely Nem- a bstalmaa Kossuth szobor a Poasony főterén Petőfi
társaság id j*t. Erteattléaeink vannak arról a meglepe- zeti Muzeum elnöke, Dr. Török Audor fogadta uiból szobrafigyelmezteti a járókelőt arra, hogy az általa
tésről. m ILYNEK a vendégek k f JJesést adlak a látottak B vendégelte meg a város magyarsága a társasából, hirddtAtt világszabadság eszméje a csehszlovák állam
f-ilett; a síékelyaég fényeB történelmi múltjának, knl- mily magával vitte az Itt újból meznyiiitkozott magyar keretein belül jutott legközelebb a megvalÓBUláshOB.
turájanak oly blsonysága emlékeit hoslák el magúikat, vendégBssretet kedves emlékét. KéBŐr? járt az Idő A caeh-fls'o ják rádió Rikéczi ünnepélyei, a rendszeremelyek népűnk becsületére válsak a külföldi kihatá- amikor villanylámpák fénye mellett a g^lanciel templo- sített magyar műsorok mind emlekesletnek arra as
sukban aa eredmény nem ia fog elmaradni. Nem kell mot megtekinthették; lonen mjuk végállomása Brassó emberre, akinek a szerte-Bséjjal feltornyosuló sovlnlşsta
felednünk, hogy nagyludá?u szakértőkkel vsn do guak, volt, honnan szeptember 11-én este utaztak el hazá- hullám közepette 1B volt bátorsága éa akaratereje a
akik folyóiratokban Bsámolnak be a látottakról, tanú- jukba, bo' bizonyára aaaal aa elismeréssel fognak be- demokrácia mlndan lelket öaaabangba hoaó öassefogó
mányntjuk er dményéről a arról a páratlanul meleg saélnl és Írni a székelyekről melynek nem tuitak itt orejenuk érvényesítésére.
vondégaaeretelröl, melyben réaaük volt Bsékelyfoídi eléggé kifejdst add.
utjuában.
Aa emberiaég jótevője a Dr. Földes-féle Solvo
AB llluBBtriB társaság délben érkesett meg Calkpiru.a. A legideálisabb hashajtó, vértisstlté és epehajlé
szentmárto-'ba három hatalmas antébnsacn, melyek
sz^r. Egy doboz 20 Lej gyógyszertárakban éa droguskettője külföldi volt; a lakás lépcsője előtt o.-oportoújjászületett Erdélyi Q.zdaeágt Egylet ismét rlakbau. Készíti Dr. Földes gyégyBaertára, Arad. 5—10
tult társaságot a vendéglátó básitazda fog.dia nemet hallat AB
magáról. Valahogy ugy vaeyusk ezzel az egyenyelven tartott biBs^ddel, amire H isslnger bécsi tanár sületünkkel,
mint B vérátöm'esstéahB beteggel. Tesp Jválasao't. Aztán megkezdődött a vendegektől ellepett dalt, kinlódott,
amig rá pem talált aa Igazi
TURISTA-ELET.
szobákban a már eiőra előkészített levéltári anyagnak, orvosra. Amióta halódott,
Ssá?* P J került a ; «-gyasület élére,
Biállt aa esős őai a ezzii a turistaság egyelőre
muzeális tárgyaknak: leleteknek, regi fogyverskuek, azóta megindult dr.
a vérkt ringem. Q *d sági tanfolyamok, be is trijuződött. Megszűnik a csavargás, a hegyek
pénzeknek, könyveknek éa mintegy 40 képből álló lege'őjivitásl, tenyészállat
ükelók egymás: buvása. A rövid, esős napok bekényiaarltlk a turistát
galériának megszemlélése. Akadt eeml néprajzi tárgy követik s alig múlik el hét,n<-m"Sit£bi
hogy ujabb erwlméoyatet a s«obáb», bogy onnan nézze az őiabeboruló terméaaet
i*. Nem <*gy képről elismeréssel nyllatkoatak a hozzá- ne könyvnlbetnéok el aa egyonűlet
mUkBdise t^rén. asluss poxptjlt. Pddig nlacs ssesb, mint aa őszi erdő.
értők ; hiBzen találtak, egytől-egyig eredati rjgí ü .maiid, A feléledő betegbn visszatéri az éleiprő
a ennek ujabb Az örökz'i d fenyői közül kl virít a aárgulé mogyoró,
holland, német, olasa képeket, magyar művészektől blaonyaága aa a cél háatflrt&ii t^n-c y m,
milyet as sz arauyvorÖB nyír aűrűn keveredik a narancssárga
Bzámosat. A legnagyobb fUynlmet asonban a levéltári
BZ őt-a folyamán .leiodit Kl Bem tudtunk bűkkel, maly sötét makkját hullatja a talaj levelektől
anyag kép?zte; mintegy 3000 darabot kitevő okiratból egyesület
képzelni tidvos^bh kfí^i. nn^nyrnAa», m'nt » ma- Immun puua íei <0 râtegnuo, augy mt uiagietuieaeayuive,
500 darabot tárt f«l a hazlgazd-.; a legrégibb egy VOIUA
gyar nőknek a gazdasági P:y?F-ü>t munkájába való tavasa cjuHávai zöldbe boritsák a kopár erdőt
Á'pkdkorabeii, 1293-ból való pergamen, meiy maros- bekapcsolását. Különösen csgy czbkség vt-n erre ná'unk
szen.királyi éa náznánf>lvl székelyekre vonatkozik; Csíkban, ahol o y->n közöny fogsdt» mo.-tanálg a gevdák
A kiaebb kirándulások, még mindig sikerülnek.
fgy, a házigazda által a XIII. ssasadbell okiratnak részéről aa agyetű'et minden kezdvmenyezcaét. A be- HJ rövid is a nsp, a turista alaposan kihasználhatja
tartott, tlaenkét laplöredékbői álló kéziratra aa nyeri laditsidó női háztartási tanfolyam van hivatva arra, a pár órát a aaabad természet gazdagon terített aaamoat megállapítást, hogy a XIV. ssásadból való, egy hogy a női léleknek mipden Buép é' j i Iránti fogékony- talánál. Olt várja őt a sok e'dal gyümölcs, mogyoró,
törvény szövegnek a töredeke. As Anjouk, Z<igmond, sága utján végkép eltüntr-sse azt a közöcyt, milyet a szeder kínálja gazdig termasét aa erdőjárónak a a Bok
Mátyás-korabeli okiratok érdekessége lekötötte mltd
terpedés gazdáink benBőjübe oly átkozottul eső nyomán bőven terem a gomba.
végi.: a figyelmet. A mohácsi véss utáni okiratokra ho-B.u
H :8znositanl lehat tehát a kirándulást egéss késő
melyi-n
beleépített.
már alig kerülhetett sor; Izabella, János Zsigmond
őszig, míg a dérütötte fák udjeBen meg nem kopaszod• • *
több okirMa, a Bi.horlake, csak aa egy Zsigmondnak
nak 8 fiz utolsó mogyorószemeket ls el nem vitte téli
mintegy 30 okirata, Bocskai, Bethlen, a Rtkóczlak,
A magyirorszápi germán hódításról már meg raktárába a szorgalmas mókus. Ciak ekkor áll be
Apfi >k, utóbbitól mintegy 50 drb okirata minden mél- emlékeznünk. Említettük szt az aggódó h?ogot, ahogyan az Igazi pihanés a turista szamára és tart egéssen a
tánylásuk mellett, csak- a küJBŐ szemlélet tárgyal kel- az ottani at>jté a Duoáclul mlcdjobban i rósedő neaiet hó bestéig, a nagy termésaat fehérrnhaváltáaáig.
lett már maradjanak. Éppen Igy a Rudolf, Leopoid és agitáció! napirenden tartja. Alábbiakban Nagy EadréEa aa idő azonban nem a plhenéa ideje kellene
a többi nralkodé okirata vagy egy M«rtinnu«ainak, n«k, a kitűnő közírónak e témával foglalkozó igen
legyen. Sok olyan tennivaló van, amire ea aa idő naCafi|a!donak
stb.
okirata.
Da
tBláltak
a
czéh-iratok
közt
ötletes,
de
mélenjáró
Írását
mutatjuk
tn.
gyon alkalmas. Fel kell készülni a téli Bportszezonra
egyet, m j ly a kolozsvári bőriparos csehnek 1552-ik
BALATONI REGE. Mese, mese, mess kenyeret...
évből va'ó nemet nyelvű B a o b a l y r e n d e l e t e ; tudva.evő- Volt egyszer, ho< nem volt, hatedhátorez^gon <u, ás p dig nem egyénileg. Megfelelő, alkaimas propagank-g Clu]—Kolozsvár régi lakésságácak egy réBze némát ds a Rilch ohne Rtum on még mlndeoeB^tra inaeo, dával fel kell blvnl as idegen figyelmét, hogy ml
sovább is létesűnk. Van skl palyánc, jegünk, befogadóvo:t; azon nyomban kivonatolták, ennél többre az volt egyBzer egy szabályos, e.őirátOJ átj>« ném^t.
k é p p turistaotthonalnir, bogy helyet adhassunk a téli
időből nem 1a telhetett. Aa erdélyi Haller grófok elődéE;ég az hozzá, hoity ez a némít egyszer véiet sportokat kedvelő, pénzét költeni akaró idegennek.
nek, a nürnbergi rokonokkal a XVI. azáaadból vagyona Balaton pxrtjára korü't éa lţen megéhezett. Érnek a fljyelmeateissuek alkalmas módja is volna.
jogi dolgaikra vonatkoaé két okirat, nemaetl szem- letlenül
Balatoni fogasra támadt pp^iltuaa. Mindenáron ma- A lurittaagyeüűlet blaonyára szívesen mBgára vállalná
pontból ÍB, érdekelte a vendégeket.
gyar fogast szeretett volna enni. Az.>z nem triad o- a mogfalelő propagandái, ha rendelkezáaére bocsátanak
De láséuk közelebbről, kik voltak a Székelyföld
áron, hsnem megmondom apertén ugy ahogy ven: a BzüsségGB összegeket. Az őazl Idő a legalkalmasabb
tudós látogatói ? bécci, berlini, müncheni, llpciel, pragai, egészen
Ingyen szeretett volna magyar fogast enai. volua aa Ismertető füzetet összeállítására, melyek aa
darmstadí, klagenfurti, bonni Btb. stb. tanárok; tár- E határozta,
fog egyet magának, megsüti éa sgéiz megyét behálózd kirándulóhelyeket magukban
aaságukban volt a Bruckentbal Muzeum nagy.udásu megeszi. Volthogy
nála horog,
azt rákötötte egy spárgára foglalnák. Par fényképpel llíumrált, olcsó kia lamerIgazgatója, a Braşov Oríssói), B.blu (asgysa'.biul)
balelógatta a vlzbr-. Jött is egy szép nagy fogas tető füzetekot kell összeállítani a azokat aa utaaási
Sighişoara (segeavár), Bistrlta (oesztercze ) száaa gim- éa
ÉB kívánatos gömbö'yű farát kscsran kelletve keren- íredák, lu'iBtasgyeaületek rendelkezésére bocsátani,
náziumok egy-egy tanára.
gett kőrű'ötta. A német — tekintve, hogy sikerben hogy tag)aiKat As aa érdeklődőket felvilágosíthassák.
A munka végeatével a kert széles u ján felterívígezte el aa agitátor tanfolyamot — rábeazélte szép Ezen kívül hatásosuk lennének a színes falragaszok is,
tett asztal várta ebédre a nevezetea, annyi tudósból tlatatgató szóval:
mBlyek a megye nevezetesebb kiránduló helyeit ábráálló társaságot. Az ebéd tartama alatt a házigazda
— No szép mo yor halacska I Gapjál ps a horokl zolva, felhivjafe az idegen figyelmét nemcsak as oraság,
mondott német nyelven tartott beaaédet. Aa a barát- Hopp'a
boppl Mjklalod, milyen fajinI
da a kontinens mlnddn réazén a ml termésaeti szépságos, mtleg érlntkesés, melynek jegyében, lefolyt es
De a migyar fogasa kényesen riszálta a potrohát ségeinkre. Mindaz lehetséges volna, ha a turistaegyea taenlmány-ut, mely kizárólag tudományos Irányú
ésfitymálva felelte:
sület bevonásával a nemzeti turlstahlvatal helyi fidkja
volt — alkalmat adott a házigazdának anuak kifeje— Nam köll nekemI 8) a testemnek, se a lel- fbldolgozná a ezükaégea anyagot. A költséget előtesás&ra, hogy a magyar éa német nép kjzöttl barátság
kímelyltése egyformán érdek; a múltban ami aavaró kemnek nem köll I Nincs rá gusztu om. punktum remtese a luristahivatal dolga volna, amelyiknek rendelkezésére állnak a szükséges alapok, a mint már
volt ebben, nem a német nép rováaára Irsndí; kultu- Nem aa én laléBem, nem tehetek róla.
Már látta a német, hogy Így aem m^gy a dolog említettük, mlndjn község köitségvetesebe fel lehetne
ránk tekintélyen réaaében a németen rőtl fel; est Indiák elődeink Is; es késztette a házigazda edas'>pját, Így Bohsa fog ő magyar fogast enni. Ritett hát s venni néhány eser lejt, mely összegek felett atnrlatabogy ő, aki vígig küzdötte néhány évvel előbb a horogra CBaléteknek egy BBldót. Ciak egy icl-picl hivatal éB a turistaegyesület kösös megbauélés alapján
szabadságharcot: 1858 ban a Sighişoara (legesvári) BBidót, ^pp caak akkorát, mint a kisujjam. Aslán rendelkezne.
állatklállitáaokon több reedben nyert aranyokból 5 drb megint belelégatta a vízbe. És lm?, moat a fogas
Szerintünk ez volna a célja a turlatahlvataluak
csáaaári aranyat ajándékoBzon a Sighişoara (segeBvári) bekapta, azon mliiu'umban horgos ÍB a' ad*. A német a igy azolgálná Igaaán a megyei idegenforgalom érdsteása flmoázlnmnak, melyet páratlanul meleghangú kihúzta, megsütötte éB — hamml — megette. To- keit. Csak egy kis jóakaratot kérünk aa Illetékesek
levélben köszönt meg az intéaet elöljárósága, aláírva vább nlrci la. Itt a vége, fuss el véle.
részéről B az eredmény nsm marad el. Egy esstendón
*
•
ast Teuisch György, a későbbi evang. püspök éa törbeiül igazolódna, hogy forgalmunk megkétaaareaödlk
e
ténetíró által. B magában véve jelentektelen esemény,
Tbomas Masarlk meghalt. Nem aktrunk Itt halá- s jelenlegi turistaottaonalnk elégtelennek blaonynlnáa mai adott viaaonyok köaött, oly hatásbal volt váratSzeretnők, ba nem Írott malaszt maradna aa itt
lan éa köavetlen voltánál fogva, hogy aat caak aa lának körülményeivel e helyen foglalkozni, csak rá nak.
tbódozat, hanem megvalósítását aa illetékeaek
tuddá méltányolni, kl látta von» a hat ast. — Dr. Nagy akarunk mutatni arra, milyen f^fogá^-a volt a cseh ajánlott
keaUkbe
is vennék, megmutatva, hogy lelkükbAl ia
«alovák
á'lam
Ő
B
S
elnökének,
n
klflebbsógl
kérdésben.
Janó eaek a ái aaaal lepta meg vendégelt, hogy nekik
aJándéLosia a nagy aimetkSltónak, Wielandtnak saját Nam nagy ssavakat akarunk feltmlegetnl. Tényeket javát akarják e megyének és nyomorúsággal küadi,
kdank. Ine: a hatvaa évei Misarlk lányával együtt le'SígÓDyedett lakóuágának.
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Azoknál a szakmáknál, amelyben nagyobb a jelentkezők száma és igy a vizsgákat több napra kellett beosztani,
ott kérjük a vizsgára jelentkezőket, hogy a Munkakamara
hivatalos helyiségében kifüggesztett vizsgarendekből pontosan nézzék ki azt a napot, amelyre a vizsga napja az Ok
személyükre kitttzetett
A vizsgák naponként reggel 8 órakor kezdődnek,
amikor jelentkezni kötelesek a jelöltek a Munkakamara
hivatalában. A mesterek 8 órai, az inasok 4 órai gyakorlati vizsgát tesznek valamelyik műhelyben, azután szóbeli
vizsgára állanak.
Felhívjuk a vizsgára jelentkezők figyelmét arra, hogy
a fenti vizsgáztatóbizottságok évenként csupán kétszer ülnek
össze: október és április hónapokban. Mindazok, akik a
most októberben kitűzött vizsgákon nem jelennek meg, azok
csak a jövő évi áprilisi vizsgákon vehetnek részt.
A vizsgákra külön névre szóló meghivókat nem bocsát
ki a Munkakamara. A törvényszerűit a vizsgarendeket ki
kell függeszteni az illetékes mnnkaügyi hivatalokban s itt
kötelesek az érdekeltek megtekinteni.
A cincmegyei munkakamara sajtó utján is igyekszik
a legnagyobb nyilvánosságot adni a vizsgák sorrendjének
s ismételten felbivja az érdekelteket, hogy ezeken a vizsgákon megjelenjenek, mert különben csak a jövő évi áprilisi
terminusban kerülhet vizsgájukra sor.

Meghalt Masaryk Temíe a Csehszlovák kőitársaság alapító elnöke. Masaryk Taraáa a Caehsslovák köatársaság alapító elnöke 1937 aaeptember
bó 14-ére virradó éjjel meghalt, 87 évea korában.
Maaaryk egéaaen saegényBorsu caaládbél aaármaiott.
Apja urasági kocsis volt, aki fiát lakatos inaanak adta.
A Ciehszlovák köztársaság elnöke tehát egéaaen alulról
kUadötte fel magát, a legmagaaabb méltóaágig. Ba a
magyarázata annak a rendkívül Ideális aaép lélek kialakuláaának, amely a tlaata demokrácia alapján állott
egéBa életén kereastűl. A Csehsslovák állam elnökr
élete végéig vallotta, hogy eaen a földön mindenkinek
egyenlő joga van az életkea. A népeknek ngy, mint
BB egyeseknek. A kicsinek cssk ugy, mint a nagyobbnak. A Csehszlovák állam minden polgára bálványoaáalg szerette ezt a bölcs, tudóa államférfii, mert emberséges gondolkozása magához ölelte aa embert. —
Szerette faját, de mélyen becsülni tudta minden máa
nemzetnek kulturáját Nem tBrte egy percig aem, bogy
körülötte, bárki la a gyűlölködésnek veszélyes Játékát
folytaaaa. Amit lfasarykról elmondani lehet a koporsójánál, az caak a megbecsülés ssava lehet. A mai
veszedelmes Időknek legnagyobb vesztesége lfasaryk
es államférfi, aki a jé embernek mlodBn kiválóságát
magában egyesítette. A Caehaalovák állam magyar
klaebbaége minden lépésében éreste ennek a nagy
KÖZGAZDASÁG.
léleknek megértő melegét Halála nemesek az ők vess
Oyümölos-hét
es moaOgaadasagl kiállítás
tesége, hanem aa egyatemea emberiségé.
városukban.
Mibalaobe kormányzási programja. A Nemzeti
A .gyümölcs-hét*-tel kapcsolatosan Cdkvármegye
Parasztpárt elnöke aaeptember hé 12-én megtartotta
politikai beaaédét A kijelentései komoly kormányzási Mezőgazdasági Kamarája a Ccifeszeredal Közbirtokosprogramot tartalmaznak, amelyek blaalommal tekinte- ság Székházában egv mezőgazdasági kiállítást rendez,
nek Őfelsége felé. Mihalache kijelentette, hogy felké amely klállltáa 1937 évi október bó 10 én délelőtt
Bsülve várják as eseményeket és hajlandók átvenni aa 11 órakor nyilik meg éa nyitva marad egéBa október
hó 16-áig.
ország kormányaáaát.
A kiállítás egésa tartama alatt mindenféle gyüWelle angol admirális meglátogatta Báró
Szentkereszthy Béla képviselőt. A Constantá-ban mölcs és szőlő fog a látogatók rendelkesésére állani
IdŐBŐ angol hajóraj parancsnoka, Walto angol admirális a legjuiányosabb árban.
Gabonafélék és más gaídaságl terményeken kívül
a mult héten szárnysegéde kíséretében maglátogatta
árkosl kastélyában Báró Szentker6Bztby Bila képvise- kiállításra kerülnek gyümölcsök, befőttek, Bslrupok,
lőt AB angol tengernagy udvariassági látogatása után borok és gyümölcBpáriatok, Böldségfélék friss éB konSinala-ba utazott, ahol OfelBége kihallgatáson fogadta. servált állapotban, Bájtok éB «aj, méz éB méaből ké
Visszaadták a premontreiek vagyonát. Amint Bsttlt téssták, ksptársk és méhesaeti eszközök, gyapjú,
ismeretes Ghltu egyetemi tanárnak a kathollkua egy len és ketdürfonáiból késBÜlt szőttesek, Bzőnyegek,
ház ellen vezetett BzámoB támedása nyomán, legutóbb varrottasok, kézimunkák, Maragások, Btb.
Es a kiállítás alkalmat nyújt a gazdaközönBégnek
elrendelték a nagyváradi premontreiek aaentmártoni
rendbáaának éa aa ők tulajdonát képező Fálix fürdőnek és gasdaköröknek, hogy a nemea verseny keretei kiat
aa átvételét Most azután váltoaáa állott ba aa ügyben, bizony Bá^ot tegyen czorgsl máról és arról a haladásról,
mintán a közegészségügyi miniszter elrendelte a pre- «melyet a mezőgazdasági termelés minden ágaaatában
meg tudott valósítani, de hivatva arra ia, hogy szoromontreiek elkobzott vagyonának visszaadását.
sabb kapcsolatot teremtsen a termelő éB fogyat sió
A genS mérleg. A genfi Népszövetség megnyitó közönség közt, gyarapítva mindkettőnek tudását éa fejülése rezignáltán állapította meg, hogy nem sikerült leaatva éraékét B Bzép és tökéletes Irént.
a lelkekból eltüntetni a háborús avülölködéat. UgyanA kiállítók semmi/ele róaavitell dijat nam fisat
akkor aa EgyeaUlt Államok elnöke aat a kijelentést
tette, hagy nem lát bisUtót aem Európában aem a világ nek, a látogatás ls teljesen ingyenes.
A Masőgszdasági Kamara teljen bizalommal fortöbbi részében B béke éa nyugalom lehetőséged.
A vállalatok megkeresést kaptak a román dul ugy az egyes gazdákhoz, mint pedig a gazdakörök,
elem megszabott alkalmazására. Pop Valér Ipar- és állami éB felekeseti iskolák vezetőségéhez, hogy teljes
kereskedelmi miniszter megkeresést küldött Erdély megértéssel a nemes cél Iránt, vegyenek részt mint
nagyobb ipari es kereskedem! vállaiataihos, amelyben kiállítók, de egyben mint látogatók is eaen kiállításon.
feiteri, hogy az év vágóig tegyenek meg minden In- A bíráló bizottság érmeken éa díszokleveleken kivűl
tézkedést vallaiataiknál aa Iránt, hogy a személyze- mintegy tlaeaer lej össsérlékű gazdasági, hási és kertükben az etnikai román elem követkeaőképpen legyen téBseti eszközt fog a kiállítók közt Bzétosstani.
A kiállításra szánt tárgyak folyé évi október hé
képviselve: a főtisztviselők köaött legalábo Ötven százaiak, aa alsóbb fokú tisztviselők között ötven aaása- 6, 7. éa 8 án vétetnek át a közbirtokossági teremben,
lék, a műszaki alkalmaaottak között ötven ssásalék, a kamara megbízottal által, a kiállítás befejestével
a képesiiéB nélküli munkások köaött 75°/o,
pedig minden kiállító átveheti termékelt

A Munkakamara Ciucvármegyei fiókja
folyó óv október 1—81 között tartja meg az uj mesterek
és felszabadulandó inasok vizsgáit.
A Munkakamara ciucvármegyei fiókja ezúton is tudomásul adja mindazoknak, akik mestervizsgára, ületve segédi
vizsgára jelentkeztek ezen hivatalnál, hogy a vizsgákat
október hónap folyamán megtartják. Vizsgára állanak ezen
alkalommal azok, akik piros vagy kék szinii .Adeverintak"
birtokosai.
A mestervizsgák napjai:
Mestervizsgára kötelesek állani azok az iparos segédek, akik eziránti kérvényeiket a Munkakamara ciucvármegyei tiúkjánál benyújtották és piras szinii adeverintával
rendelkeznek. Ezek a különböző szakmák szerint a következő napokon kötelesek vizsgára jelentkezni:
Kovácsok: október 25, 27, 29-én.
Lakatosok és bádogosok : október 27.
Epület-asztalosok, ácsok: október 23.
Bútorasztalosok : október 20.
Kerekesek : október 25.
Férfi szabók : október !), 12. .
Női szabók és női kalapkészitők: október 111.
Cipészek: október 1, 2, 4.
Szűcsök : október 8.
Tímárok : október 8.
Kőművesek : október 23.
Mészárosok: október 8, 11.
Borbélyok, női íodráezok: október 1W.
A felszabadulandó inasok v i z s g a n a p j a i :
Vizsgára kötelesek állani azok az inasok, akik tanoncéveiket letöltötték, a kérvényeiket a Munkakamarához benyújtották és kékszínű .Adeverinca'-kat kaptak. Ezek a
vizsgák szakmák szerint következő napokra vannak kitűzve :
Kovácsok, október 18, 20, 22. Lakatosok: okt. 18.
Épület asztalosok, ácsok: október 0, (i. Bútor asztalosok :
október 5, ü- Kerekesek: október 7. Férfi szabók október
13, 14 és 16- Kői szabók: október 21, 22. Női kalapkéezitők : október 19. Cipészek : október 5, (>, 7. Szűcsök :
október 8. Tímárok: október 8. Kömiveseh : október 23,
30. Festők: október 30. Miszárosok: okt. 1D, 18. Fékek:
okt 7. Borbélyok, női fodrászok; okt 18.

.
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— Tlaetlk a hadirokkantak illetményeit. A helyt
pénsügylgasgatósighoz egy millió kétszizezsr lejt ntalvinyozh2i klahaurokkantak ffietményelsek fizetésére.
— Tulmerési végrehajtó. Lehetetlen dolgokat osinilnak az adAkö™ek falul Chlrltesou Constantin dltról vépreSjtA behatolt Kovios Lajos háziba, mikor az nem volt otthon
s onnan egy paplant, 4 pirnit és egy varrógépet elvitt és
° 0 ™ e l la árverezte. Mi. vevA nem lévén
tinrvakat potom iron ó tartotta fel B el ls szállította azokat
fiLttnCó
szüleihez. Kovios feljelentésttett.ogtal.n
eljárás miatt mire a végrehajtó m e g s z e p p e n t s „ elküldött
tárgyakat visszahozta és tulajdonosoknak vissza la adta. Az
eljárás tovibb folyik ellene.
— Az újságíró ne járjon fa'un. Ez a legújabb törvény,
amit Mas Dnmltrn osendórArmester érvényesített Gheorghenln
Oyergyóban Ferenoz Gyárfás, a Brassói Lapok mnnkatárrfval
szemben. Az őrmester ur szerint az újságírónak nlnos mit
keresni az ó falujában, ha ott valamilyen gyűlés nlnos a mivel jelen esetben Ilyesmi nem volt, ó le la tartóztatta az oda
merészkedett ujsiglrót. Még jó szerenose, hogy volt telefon ls,
amely uton haina' kioktatta a szirnyparanosnoksig Mai Dumitru urat a osendArőrmesterek kötelességeiről. — Beméljük,
hogy nem felejti el ezutin.
— Fát loptak. Az alfalosl osendőrség tetten érte Benke
Isvin, Stoloa Anra, Bagoly Andris és Bagoly Andrisné odavaló lakAsokat, amist azok a Kis Andris ésOil Fereno erdejéből nagyobb mennyiségű fit Igazolatlanul elhordták Eljárás
Indult ellenük.
— Lopás Iosent (Alfaluban) Biró András alfalal lakós
lakásába ismeretlen tettesek behatoltak s onnan 6000L. elloptak.
— Verekedések hete Bioaa (Békásban). Békás a verekedések szezonját éli. Valdos Todor békást lakóst minden ok
nélkül megtámadta és megverte falustirsa, Chlndea Toader.
— Clonoa Florea és Ha'alomb osalidl ügyből kifolyólag megverték testvérüket. Clonoa Damltrut. — Morarla Anna megverte mostohaleinyit Butonlou Dumltronét, mert az blrtokrészét követelte.
— Bloskiais. Miklós Gyula és Mirton Albert göröosfalvlak megbloBkiztik Csiszár Mityist.
— Betörtek a Baile-Tusnsd (tnanádfürdól) Oyógyssertárba. St&nesou Livin tusnidfürdől gyógyszerész este
bezárta gyógyszertárát B mikor reggel nyitni akart, az ajtókat
tirva-nyltva találta s a kasszából 11200 lej hiányzott. A osendőrség keresi a tetteseket.
— Apró hírek. SzAos Károly Antalé, a vaslábl „Vla"
kőbánya munkása összeveszett Onodl András nevű munkástársával. kit alapoaan helybenhagyott.
— György Lajos tusnádi lakós ellopott 9500 lejt SzAos
Antaltól.
— Tankó György olfra és TankA Albert gylmesl lakósok
a korosmában összecsaptak, majd az uooin kövekkel fejbeverték egymást.
— Cslkt Lajos 80 éves olumanl (osomafalvi) gazdát Daikl
Ignáo Péteré a mezőn megverte.
— Qrűnberg Avram Tg -oonal lakAs feljelentést tett a
szépvlzl osendőrségen cselédje, Katona Anghela lóvészl leány
ellen,mertaz számoB holmival tőle elszökött,A osendőrség elő Is
illl'otta a lányt, kl az elvitt holmikat azzal az Indokolással
helyezte letétbe a osendőrségen, hogy gazdája 700 lejjel tartozik neki s ezért hozta el azokat.

— Kell-e könyvet vezetnie a kisiparosnak ?
Mindazokkal a riasztó hírekkel kapcsolatosan, amelytik
aa utóbbi hetekben a kisiparosság kötelesé könyvvezetéséről szóltak, felkerestük a pénsügylgazgatóaág
Illetékes osztályát, hogy felvilágosítást kérjünk. Kijelentették, hogy még aa ügyosztály nem kapott semmiféle Intézkedést. A véleményük Bzerint asonban as a
kisiparos, aki megrendelésre dolgozik nem kötelezhető
könyvvezetésre. Egyébként a Munkakamara calkmegyei
fiókja írásban ls benyújtotta felvilágosítás iránti kérését, amelyet elóterjesatettek a pénzügyminiBsterlumba.
Addig, amig írre válaBZ jön a kisiparosság várjoa a
könyvek fe fektetésével. A pénzügyminiszter válasaát
lapuak utján azonnal köaöljük.
— Haláloaáaok. Nagy Károly birtokoB, 76 éves
korában, folyó évi szeptember hó 11-én meghalt Lellcani (Csikaaentlélekec)
— Irk Jmő gvógyBzeréez Brassóban, a betegek
szentségével megerősítve, 51 éves korában, folyó évi
szeptember 13-án elhalt. Elhunytban Bussek Gyuláné,
főglmn tanárné, testvérbátyját gyászolja.
— Boraea Simon brassói kerületi vasúti
— Hatalmas tömegek vonultak fel na 0sai felügyelőt egyonlőtték. Pótra loan Dumbrăveni
Mária baosura. Szeptember 12 én tartották meg a (srasebetvároBi) pálvafelvigyázé fasptember hó 14-én
Sumuleu (CBiktomlyói) kegyhelyen a szokásos őszi Mária felkereste Borzea Simon brassói vasúti felügyelőt a
bucsut. A gyönyörű őszi napon több mint ttzeaer em- hivatalában és felindult hangon kérte felettesét, hogy
her hozta el a csodatevő somlyói Márláboa a bitét. helyeztesse visssa régi szolgálati helyére. Mikor as
Nagy tömegek keresték fel hitünknek ősi forrását és lndu'atoskodó pályafelvigyázót a felügyelő rendreutajólesően állapítjuk meg, hogy évrő -évre növekedik sított i éB kérésének teljesítését megtagadta, akkor
népünkben as a Mária tleatelet, mely a történelem pillaaatok alatt revolvert rántott és még mielőtt megakadályozhatták volna tettében, hat lövést adott le
aorán ebnek a népnek legbiztosabb támpontja volt.
— Megadó i s i k a osergesaővást. A székely ember ház- közvetlen közelből Bírzea feügyftiőr». aki a sebesütartásának egyik jellemző darabja a házilag szőtt oserge, mely léseibe bele ls halt. A gyilkos pályafelvigyázót letarminden székely házban ott található. Eddig nem ls gondolt tóztatták.
senki a ra, hegy a osergeszBvés külön Ipar volna s azért adót
Még ia caendörgolyd végaett Suoiu rablóls kellene fizntnl Most a F.umoasa (azépvlzl) adóhivatal fAnöke maga elé Idézte Nagy Ignáoné. Vitos JAzsefné, Pil Ist- vezérrel. Suciu rablóvezfr nave Intet rates a cslkl
vánná, B&rta JAzae'né és Balázs Anta'né odavaló lakósokat s közönség előtt. Evekkel ezelőtt ő fosztogatta végig a
értésükre adta, hogy a osergeszövést Iparnak tekinti s azért
megadózza Aket, — sAt visszamenőleg ls olyan összeget köve- borssékl nyaralók sutéit, amikor végül ia a báromkuü
telt tólük, amennyit csergeszövésbAl öt év alatt sem lehetne c'ángó segítségével eu'yos Bebesűlten csendőr kénre
kikeresni.
került Suc ut akkor a törvényszék elítélte a több ess— Tanitógyüléi A tanév megkezdése alkalmiból nagy- tendős büntetését már le is töltötte. Suciu asonbsn
szabású tanitógyülést rendezett a helyi tanfelügyelAség a me- nem sokáig bírta a rendes polgári életet. Iimét előgye Összes Állami tanítóinak részvételével. A gyűlés előadói
Uhlroa és Chele tanfelflgyelAk vo'tak, kik a tanltAságnak beirat- vette a régi mesterségét. Fosztogatni kezdte a gyimeBl
kozásokkal és a tanév megkez lésével kaposolatos útbaigazítá- csángók házalt. Szrptember hó 11-én éj|nl Vidt Ls;os
sokat adták ineg.
Lunca-de jos (fvimesközép ok—hidegség!) glpiss laká— Végrehajtják a vadisaokat Nem régiben rendezte sába trrt be. Vida gépéfs és Suc'u között élet-halál
meg a merourea-oluoi (csíkszeredai) vadiaztirsaség nagyszabása küzdelem keletkesett, amely végül Is a rabló lefegymedvevadászai át, amely azonban a részvétlenség miatt nem a verzésével végződöt. Suclut cseadőr késre adták a
legjobban sikerűit. Most aztán a hajt A vadászaton részt nem
vett tagokat az a meglepetés étte, hogy Dr Kolumbán JAzsef mikor az önre akarták kÍBérnl menekülni próbált. A
ügyvéd utján felszólítást kaptak az egyesülettAl 500 lej bün- csendőrök fegyverüket használták B a menakűiő Suclut
tetés megfizetésére azért, mert a yadiszaton nem vettek részt. egy golyé fej-n találta. A kalandos életű Suc u asonDézsmálták a „Carpatina" pénztárát. A gylrnes- oal Bsörnyet halt.
középlokt .Carpatina" oégnél hosszabb IdA óta kisebb-nagyobb
— Hamistannnáaért eljárás. Márk^ Ignác
összegek tűntek el a kasszából, acélkai, hogv a kasszán külső
erőszaknak nyoma látBzana. A többször Ismétlődd eset folytán «aantlmrel (Stntlmbru)
egyik fakaraskedő elleni
a gyanú Csata Sándor osomafalvl származású munkásra esett, p rben tanuként volt megldéBve. Vallomásával kapcsokl 12 éve van a villalat szolgilatiban. A csendőrség házkutatást ls tartott Csatánál • ott két Igen jól sikerült kasssaknlos latban a bíróság ugy találta, hogy aa igazságtól eltér
másolatot talált. A bizonyítékok láttára Csata bevallotta, hogy 8 esért hamistanúság elmén eljárást Indított ellene
a másolatot akkor ostnálta, mikor aa üzem 1927-ben leégett s
— Nyersbőröket lopott. H irmand JánoaLuacaAri bízták a kassza kijavításit. Mostaniig azonban nem tudta da-jo* (gylmesfölsőloki) lakós feljelentette Uogureen
Aket használni, meit állandóan az erdőben élt. Tavasszal beboltik as Özemhez • azóta majdnem húszezer lejt lopott el Jóssefet mert aa a csűrébe száradni kitett nyersbőröapránként az ilkulosok segítségével. Átadták az Ogyéasaégaek. ket ellopta A kár tSbb eser lejt teu ki.
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A mi táncunk.
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LAPOK

őyergyói ţlţt
Ezen akaratlanul is őszinte megállapításával mi ia
egyetértünk teljesen, csupán a kimutatott százalékot tartjuk
igen kevésnek. Szerettük volna, ha a Gazeta Ciucului arra
ia rámutat, hogy vájjon mi készteti a másfél évezred óta
itt lakó székelyaéget arra, hogy ezt a földet, melynek minden rögét tüzzal-vassal tette termékenynyé éa lakályossá a
mely földért évszázadokon át tizetett aulyna véradókat, moBt
caak ngy könnyű azerrel elkótyavetélje. Vájjon miért nem
akad vevő az áruba bocaátott földekre az itt egy tömegben
lakó székelyek közül, erről ia elmélkedhetne a Gazeta Ciucului, hiszen a földbirtokok széttagozódáaának a megakadályozása ia állami érdek.
Ehelyett egy etnikai zóna felállításának szükségét
hangsúlyozza az ingatlantulajdonoknak mielőbbi román kézre
való juttatása érdekéken 8 az ehez szükséges pénzügyi megoldás lebonyolítására ajánlja egy különös rendeltetésű földhitelintézet vagy szövetkezet létesítését, az állam támogatásával. Sürgeti továbbá ennek gyors megoldását, nehogy egy
mig hasonló próbálkozás ezt megelőzze, azzal a pénzbeli
segítséggel, ami — szerinte — e birtokok megváltására
szántak.
(b. a.)
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A kertiráoson innen éa tu", hulló falevelek.
Z tegve szállingóznak hervadt, gályáikról s a
földön ha egymáshoz érnek Bzinte ériem arany*
barna testük vonagl&aát.
Időszerű dolgokról kellene irjak a mig errAl
gondolkosom, vegyes ériésekkel bámulok aa
őszi alkonyat szürkeségébe. A kOrQlOttem hulló
falevelek, fekete madárrebbenések-ként jellik
az ősit, est a mindég visaia-visszatérő elmuláBt.
Bbben a fájó csendességben, a távoli erdők
üzenetét teregette a szellő. Hangjuk, korai
sóhajtás volt a közeledő ősz felé. A sötétben
a háiak is mintha Ossiebujtak volna, hogy melengessék egymást. Valami nyugtalanító csendesség ük körülöttem, valami olyan ami zavar éB fáj.
Ebben a fájó csendességben kerestem a
témát, mig egysserre csak etlrzavaroa hangokat hallottam. Nem messziről jöttek s a ritmusoB
H Í R E K .
bászéd monoton ismétlődései voltak.
— BarabáBsy Babko. A nemzetközi tennlaz
MQZE.
Egy-kettő-három-négy.. éB hozzá muzsika. versenyen — mint vesszük a hirt — Itarabássy Babkó
Már sok vita hangzott el, ugy a közönség, mint
fogja
képviselni
a
román
ssineket.
Barabássy-t
tt\
,raA szomszédban tánciskolát tartanak.
tllag hívták Bucurestlbe útlevelének rendezése és a Írók ós művészek körében a színház ÓB mosi müvéül
Tánciskola...
további teendők megbeszélése végett. BarabásBynak értéke éj Irodalmi szempontból való elbírálását illetőőssi, tánc-szezon, előkészület télire B ha meghívása a nemsetkösi tennls-veraenyre osztatlan leg. V*nnak sokan, akik a színház mellett kardoskodőrömet keltett nemcsak nekünk Gheorgbenleknek, de nak, de ugyanannyian, a mozi mellett is döntenek.
jön a farsang.
Aaonban ha a külsőt nézzük, akaratlanul la aat
mlndasok körében is, akik Ismerik öt és tehetségét
Elég jó téma, csak kissé nevetséges. Azon- Barabássy eddig ls sok dicsőséget szerzett nevének és a kérdést tesszük fel maguaknak, hogy miért nem
ban sok tragikum is van benne.
fajtájának, akik most visszafojtott léiekzettel iessük az viselkedik a közönség a moziban IB ugy, mint a sslnDe milyen különös is ai ember. Hangnla* eredményt abhos, hogy
na da erről majd később. házban? Hiszen végeredményben itt 1b, ott is társatának megfelelően, még abban Bem hisz, amit Most csak annyit kedves Babkó, hojy olt abban a nagy ságban vagyunk, ahol emberi méltóaágunkhos móltón
viselkedni.
ö maga is csinált valamikor, vsgy csak csodál- Idegenben, — ahol Maga egy töredék kia leány fog tartoaunk
A többek között, caak a leggyakrabb előforduló
küsdenl
egy
nemset
dicsőségéért,
—
nem
leBs
egyedül.
kozni tud abban a kétszeres őszben, amely r e i
Anyuka féltő ós aggódó sseretetén kivül sokan, nagyon eseteket nézzük: A papírzacskók zlz9gése, a ropogós
borult.
sokan leszünk még ott, skik — habár csak lélekben — perecík majsaoláaa, mogyoró héjjak ropogtatása. Vagy:
De ha már tánc, — ami már-már kimaradt da ssivsiorongva fogjuk kísérni m'oden mozdulatát, a Bsonnsédom hangosan olvassa a feliratokat ós bővebben magyaráz.. Megjegyzéssel kíséri a ssereplők
további életünkből — gondo'junk vissza arra amsly hlBSsük, hogy Bserencaéhez vezet.
tetszés vagy nem tetssés nyilvánítások, stb.
— Ballássy-né Haas O ga irói sikere. A játékát,
az időre, amikor még nekünk is járta a bolondH i mlndeaeket a színházban CBlnálnók, leplsssegbalatoni
dal-pályásat
4000
pályázója
közül,
Balássyné
ság, vigság és as Élet?
vagy kivésetnének.
Haas Olga is dicsérő oklevelet kBpoii. A cótaBzöveg- nónekAzonban
— tisztelet a kivételeknek — ea nálunk,
Igen, akkor még valcert táncoltak as em- pályáaatok mindég egy-egy alkalom, a szövegírók érvéberek. Olyan ssép volt e tánc, bájos éB ritmusa nyesülésébe* és abhos, hogy mindenki, aki csak tehet- a ml kicsi moslnkban nem ssokáa. Ml nem csinálunk
isteni, Ifjú párok aokszor mondották; e táncot séget éres, keményen foglalkozzék vele. Örömmel lát- Ilyeneket.
Nem la azért Írjuk...
juk, hogy Balássyné ls ások közé a tehetséges szöveg
az angyalok találták ki. Lehet.
Bőt,még
nemtöbb
egyszer
halljuk
az érdekeltektől:
Írók
köaé
tartoslk,
akik
tudásukat
inkább
a
saerénység
bárcsak
szemetet
sepregetaL.. Oh,
• kellene
»
Straus, Mozart és főleg Chopin csak ma- palástjába vetve nem hangoskodva, de annál bensősé•
vészivé tették, hogy aztán Martin Vince a mi gesebben sok-sok önbiralattal és melegsslvfiséggel adFolyó bó 18 án, ssombaton este 9 órakor,
részünkre formálja át.
ják. Ő ialntén gratulálunk.
Vasárnap, 19-ón, dólntáa 6 ós este 9 órakor
Ha jól emlékszem, első komoly ellenfele
— Disanótoroa vaosora... A helyi Rjformátus
„Zsákba macska'
a boston volt. Annak idején valósággal forra- Nóssövetség folyó hó 19 én, vasárnap este rendezi meg
Magda Schaelder világhírű alakítása.
dalmat csinált as ifjúság körében éB igen nehéa tánccal egybekötött dissnóloros vrc.-óráját as Ipirtes
táccaak tartották. Utánna jött a tangó, as aa tület helyiségeiben. Rsformátus testvéreink által rerd»- Mig 25. ós 26-án Guastáv Fröhllch ssensáelósfilmje a
sett ÓB mindig jól sikerült hasonló mulatságok e*ak
„Nagyvárosi éjszakák'
„istentelen" tánc, amely óriási felháborodást garancia lehetnek, hogy most ls egy jól sikerült esté
l°8znek
vetítve.
keltett. Csak összetanult párok tudták szépen ben és kellemes Időtöltésben lesa résnünk.
Szerkesztői üzenetek.
táncolni.. Inkább teátrális és művészi volt.
— TOaeset Dltrau (Ditróban). B hó 8-án haj- Meoyaaezonyjelőlt. Amint szemoru lóvéiéból látjuk,
Aztán jöttek a two step igen rövid élettel, nali 3 Arakor G*ál Miklós bankpénstárnok ssérűs kert- as a végtelen sserelmet ÓB boldogságot szlmboltsáló
mig az one-step elég hosszú ideig tartotta ma- jében, abol a azokásoB évi cséplést végesték, elégett gyűrű még a Silurnust ékesíti, mig aa öa hozo16 ssekér széna és 12 Bsekérnyl ssalms. A mánya ls csak blsonyára a holdban van.
gát. Majd jött aa egaótikus táncak egész hosszú mintegy
cséplőgép Bassták Zilgmond Tg.-Muresl lakós tulajdona, Taoáostaláo. Ml sem tanácsoljuk, hogy klkosarasaa a
sorozata. A shimmy, amit ssintén erkölcstelen- aki 4 ik áve, hogy máeod caeplesre feljár D.tróba. A fiatalembert csak azért, mert sokáig Időzik Önöknél.
nek minősítettek. A fox trott és charleston, tűset a mellette alvó gépéss Gál Jóasef vette észre B Engedje m?gjegyesoünk, hogy nem is szereti a fiatal
ezek as idegekre menő táncok Majd jött a látva, hogy több boglya lángban áll, ketségbeeaetteo embert, mert ba sseretoó nem Igy gondolkozna. Nem
slow fox, bigin és rumba, hogy mindeseket aztán blibált segítségért. H jgy nagyobb fokn katasztrófa n- m ismeri est a nótái? Várlak akkor ls ha aem JÖBBB,
történt, aat réBBben ez előrohanó Gaál tu'ajdonos nagy- ha nem jösss ls várlak?...
betetőzze a legújabb karióka.
fokú önuralmának kösaönhető, aki a rendelkezésre álló Vágyom egy nó után.. Ba as a nagy órsós kedves
kevés vízmennyiséggel, a már lángot fogott Istállót és barátom es erő, sml ss embert aa ólét feló vonna.
És ssép valcer táncunk?
gazdasági épületet eloltotta. Minduhes sserencsére nagyAhogy tovább hallgatósom abban a nyűg ban hossájárult, a nagyfokú mindent lenyomó viaes Szimplán, magában a vágy tlssta ós boldogító érsós,
caak a kivitelben vaa mindég a hiba. Vigyásson
talanitó csendességben és hallom a ma fiatal- sürü köd, ami a saomszédoB épületekre és buglyákra fiatal barátom, mert a boldogság ls olyan, mint a
ságának lehetetlen táncát, a kösel s távoli ssálló tttaes pernyéket nyomban eloltotta. A helyszínére aaemüveg. Mindég tndnnnk kell, hogy hová tesssük,
erdők mintha egyszerre sírnák felém a válását. siető tüio' tÓBag muakáj át rendkívül megnehesltette, bogy mert külörben sohasem kapjuk meg.
És különben I», Maga még olyan fiatal.
Szép valcer táncunk? Elmaradt, csak sírunk aa egész ssinbelytn levő kutak Igen melyek s a fecskendői szívó tcm'.ői nem érték el a vizet. A köztég Mi a különbség? Ni vicceljen kedves lBmeretlen. A
s álmodunk róla. De nem kell a fox, sem
által nemrégiben beszerzett motorfecskendőt szintén férfinek lebet öregt doi. a nőnek soha. A férfi Idősebb
rumba, szép ifjúkor jöjj visssa egy szóra. A nem lehetett használni, mert csak 80—100 méternyi
jazs, a fox, no meg a rumba, akár as életünk tömlője van s a legközelebbi patak pedig legalább 30C korában ls hódit, a nő bizony ritkán. A nő céltudatos ós oknálkül semmit sem csinál. A férfiért csinál
ide-oda rás, fáj s beteg tőle minden idegszá* méternyire volt. A cséplőgép csodálatos módon sértet
rekordot égen és fö'dön s bisooy még késő ősiében
lenül
került
ki
a
nagy
tűsből.
As
egyik
aaalmaboglya
lünk... Nem érsitek ? Hisz' es a mi haláltáncunk?
is. Da itt áll egy kis vers, első három sora:
mellett
a
tűzoltók
egy
nem
a
cséplőgéphez
tartozó
üres
Körfllöttem pedig csak tovább hulltak
Páváskodó véaasBsonjok
olajoe kannát találtak s aa erélyes csendőri nyomozás
Nyarának ajkán ősal rúzs,
falevelek fekete madárrebbenésként jelezve
arra is kiterjed, hogy a tüs nem-e gyújtogatás müve?
fes Inyóa édes •must csurog...
fájó elmúlást.
Cs. L.
A kár blatosltás utján magtérül.
..Etnikai zóna" felállítását javasolja,
a Gazeta Ciucului a Székelyföldre.
Nem mehetünk el szó nélkül a nemzeti parasztpárt
csiki hangadójának legutóbbi számiban, a székely földtulajdonok kérdéséről irt cikke mellett, melyben azóvá teszi az
Univereulnak országrészünk nyugati határaira vonatkozó
problémáit tárgyaló cikkeit s megállapítja, hogy itt a Székelyföldön egy aokkal szomorúbb helyzet van, különösen az
ingatlan tulajdonok azempontjából.
Sajnálattal tapasztalja, hogy a helyzet nemcsak néprajzi viszonylatban maradt az egyesülés óta ugyanaz, hanem
a földtulajdonok azempontjából ia, habár itt a Székelyföldön
a földtulajdon kérdését könnyebb lenn* megoldani, mint a
nyugati határrészén.
Ennek a keresztülvitelére a lehetőséget meg ia mutatja,
midőn rámutat arra, hogy a Székelyföldön a földtulajdonok

I

E,;y használt, de még Igen jó karban levő

„Bözendorf" zongora eladó.
Érdeklődni lehet Gheorghenl (Gyrrgyóssentmlklóp) Str. Bolutiu No. 4
a—r>

S Z Í N H Á Z .
Újhelyi Miklós színigazgató pár SBinéBaével, két
előadást hirdetett városunkban, a m e l y a legnagyobb
sikertelenség jegyében végződött. AB a részvétlenség,
azonban, amit városunk közönsége tanúsított a sslnó
szék ós a kót előadást illetőleg könnyen magyarázható.
Aa ul Iskolai óv ós evvel kapcBol.vo* kiadások gyermekeinkre, bizony minden más költekezést l e h e t e t l e n n é
tettek, eltekintve aa amugyls nyomorúságot* életvlxso
20 aaásaláka áruba van vetve, da ninos aki megvásárolja. syoktóL - Ujhelylók roass Időt
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Ne haragudjon.
Jézskáaek. Hit bizony Jásska fiam, egy kicsit elhlrtelonkedtétak a „cigány-bált'. Nrm volt Baabad
ily.in gyorsan megrendezni plane akkor, amikor egóea
nyáron máshelyen mnsslkáltatok. Na de asórt ne
keseredj el.

NE DOBJA EL
hBBBoált

borítékját,

100 darab használt bélyegért
6 Lejt kap a

Deutsch Hírlapíródéban, M.-Ciuc.

4-ik oldal.

CSIKI

38. szám

LAPOK
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J ^ n 7 , I U N E A SOCIETĂŢII DE VANArOARE
U I . D ^ „
MbHCUREA-CIUC faoe atent membill aoestel sooletăţl, c&
vBnátoarea asta oprită pe teritorial oomanel Stnalmion fl pe
teritorial oomanel fl al composesoratalul Cetlţnla, nefllnd
arendate de noi aoeate terenarl.
— A oeikiadJ-edei Vadáaatársaaág Igaagatóatga
figyelmezteti a társasig tagjait, hrgy tilos a vadászat Cslkszentalmon községi területén és Cslkosatószeg kfizaégl és közbirtokossági területén, mivel ezek a területek nem képezik a
ml bérletünket.

hivatott tilndére Pnsztay Piriké volt, kinek kedves énekét
DIN
és szép táncát minden alkalommal hálás tapsokkal jutalmazta a nézőközönség, a kis tündérkékkel közösen lejtett
tánca különösen tetszett. Elragadóan kedves volt Erőss
Evike és Nigy Melinda gyönyörű lepke tánca, amit minden
alkalommal meg kellett ismételuiők. Bagoly néni szerepében
a szép kis Elekes Evike (pompás maszkjában) olyan tökéletes alakítást nyújtott, hogy felnőtt műkedvelőnek is díszére
— Megvertek saját basában. Albert Biláas válott volna.
A kis Lucás B?cu vendég felléptét nem kell méltatJ godln (ísögödi) lakós behatolt Dani látván Róza
udvarára, hogy őt valami régi harag miatt megssámol- nunk, az ő tökéletes tánemüvészete már kellő méltánylásra
tassa As assaony a lakásba menekült, mire Albert az talált, mikor a Clnj (kolozsvári) opera és magyar szinház
as ajtót sarkaiból kiemelve, utánament és ütlegelni dédelgetett tagjává meghívta. Mi csak köszönetünket fejezkezdte. A segltságkláltásokra elősiető aaomssódok men- zük, hogy utólérhetetlenül nagysierü teljesítményével szülő
tették tl szorult Helyzetéből. Albert Bi'.ázs ellen magán- városát is megörvendeztette.
laksértés és culyos testisértés miatt eljárás iodu't.
Az udvar két krónikása Márton Sanyika (fekete) és
— Betörés alkuloosal. Kurkó József R ímetea Hancz Sanyika l fehér) volt, pompás megjelenésűkkel nagyban
(remetei) lakös álkuiecsal behatóit OySrgy Ferenc laká- emelve az udvar fényét, üe ki tudná megköszönni mindenik
sára s onnan többezer lej értiktt holmit ellopott. A drága kis fiúnak, a ki a darab sikerét elősegítette ? A kis
gombáknak, a kik állandó derültségben tartották a nézőket
csendőrség letartóztatta.
pedig Bnszek Karcsi, Dávid Laci, Dablea A1<-X., Mezey
— Lopás. Ztkarlás Rissl Frumoasa (isépvlzi) és
Jancsika, Péter Ferike és Takács Pityuka vagy a törpéklakÓB feljelentést tett a csendőrségen, hogv lakásába
akik mindig a helyükön voltak, akár tánc, akár ének
Ismeretlen tettesek behatoltak s onnan 3000 lej értékű nek,
volt a feladatuk. Vagy a kastély ura szerepét nagyszerűen
holmit elloptak. A csoodőrlség a lopás elkövetésével betöltő Iiancz SanyikB vagy Albert Pityunak, aki mint
Rimbó Llna marostordamegyei cigányasszonyt vádolja, erdész aratott nagy tapsokat. Az egyik müvésztehetséggel
aki ellen körözőlevelet ii adott kl, mert a msgye terü- megáldott mama rajza szerint öltözött nagyBZeiii darázsletén ssámos haonló lopási eBet fordult elő, melyeket kosztümökbe öltözött darázsvitézek voltak Albert Pityu,
mind neki tulajdonítanak.
Fodor Zoiti, Simon Bandi és Schuszter Vince, nagy szere— Libatolvajok. Fodor András madaraal lakós tettel fogadta a közönség őket minden szavuknál.

Hirdetmény.
Szíves ügyeimébe ajánljuk a t. vendéglős
uraknak, valamint a borvíz fogvasztó közönségnélr.
hogv a Répáti borvíz kezelését átvettük n ftiővetkereti szekhazban (Mercurea-Ciuc Str Bratianu
No. 14), azt állandóan raktáron tartjuk.
Tisztelettel kérjük azokat, akik érdeklődnek
a viz iránt, azt nekünk bejelenteni szíveskedjenek,
bogy az állandó ellátásról gondoskodhassunk.
2-3
„Csík" Gazdasági Szövetkezet.
Bgy siorgalmas, jó magaviseletű fiat tanulónak felvesa Dij butát Jikab vegyeskereskedő,
8
Gblmerfaget.
~-

CSERÉPKÁLYHÁKI
A naombolyai Bohn-féle téglagyár kltünó minőségű oaerépkályhal mlirden színben és n-gyságh&n kaphatók. Kívánatra gazdag mintakönyv
&1I a nsgyérdemd közönség rendelkezésére.
Épitkeaökl Ugyanott a hirea

BOHN-CSERÉP
bármily mennyiségben, Jutányos árban kapható.
Képviselet:

Jakab Sándor, M.-Oiuc—Oaiksereda

Strada CompoBesoratulul Nr. 7.
11—
faljelentette a csendőrségen Fodor Krisstlnat, mert az
Miként tudnók méltóképpen megköszönni a csoportos
öt libáját ellopta.
magán szereplőket betanító szeretett munka— Sserenosétlenség egy füréssüaemben. táncokat és rengeteg
I t l U ! ^
M M « U « I
fáradozását ? Moldován Jolánnak és
Csibl Anna ditrau-l (ditrói) lakós egyik ottani fűrész- társainknak
Dazbek Jolánkának valamint Zakariás Gabikának és György Tsateiettel hozooi a nagyérdemű vásárló közönség
gyárban dolgozott Kgy vigyázatlan p'llenttban az át- Matyókának, akik soha nem lankadó ambicióval betanították
szíves tudomására, hogy aa eddigit felülmúló
tételi aalj elkapta és ÖBBzezusta. A szerencsétlenül jsrl a gombákat, törpéket, virágokat, tündéreket.
munkásnői a gheorghenl-1 kérhásba ssállitották. Állapota
súlyos.

mézeskalácsos sátrommal

Hálás köszönetet mondunk és csodálatunkat f-jezzük
ki teljesítményük felett, Darvasné Péter Zsnzska, Rancz
— Összeszurkálták. Gábor Gábor saépvlzl (frués Imets Akosnénak a darab betanítása és leve- a Merourea Ciuo (osiksseredai) Szentmihálymoasa) cigány egy kehes ló miatt tárBával összeveszett, Sándorné
napi oraaagoB vasarra megérkezem, mely 1837
zetése körüli sok és sikeres fáradozásaiért.
mire eaek öEB/eszurkálták. Gábort a belyl közkóibézbs
Illesse hálás köszönetünk György Babát, a darabban
evi sseptember hó 20-én lesa megtartva.
szálljtot:ák, ahol Dr. Hlrach Hugó sebíszfőorvos műtét- előforduló
ének- és táncszámok művészi kíséretéért. Nurídtel megmentette életét.
Siives pártfogást kór, kiváló t'sitelattel
Bi'iny Mártonná, ifj. Papp Károlyné és Vámszer Gézáné, a
diszletezést
intézték
a
tőlük
már
megszokott
hozzáértéssel.
NYILVÁNOS
KÖSZÖNET.
Karácsony Jánosné, Miklós Arpádné és Gál Imréné rendezBarátainknak éa ismerőseinknek, kik megbol- ték a termet.
dogult Karda Mihály temetésin megjelentek vagy
első udvarhelyi (Odorhaiu) okleveles mézeskalácsos
Domokos Sándor, Bogos István, Karácsony János,
réazvétükkel felkerestek, a család nevében meg- Solymossy Károly és a Szirkovitz Fivéreknek mondunk Abucuresti vagyíntéret által magviisgálva is engedélyezve
hatott azivvel mondunk köszönetet.
Kérem a 9átor fölötti nérra figyelemmel lennt.
hálás köszönetet a bejáró kasszánál kifejtett munkájukért
Siodominio—Csikszentdomokos, 1937 szept. 15.
és külön még Szirkovitz Pistának a augó hálátlan, de t'untos
Dr. Karda Fere o o. szeívpéuek pontos és lelkiismeretes betöltéséért.
Pototzky Pálnak a diszletezés körüli sok segítségéért.
Mindazok, akik drága jó feleségem elhalása
!E@irSíí£9M t
alkalmából bármi uton részvétüket fejezték ki, Pototzky Olginak a zongora kölcsönzéséért.
Az Egyesület igaz báláját fejezzük ki azoknak, akik
fogadják ez uton is leghálásabb köszönetemet.
A nagyérdemű közönség szíves tudomására hoza fagylaltokat, tésztákat összeadták és ezzel tetemes haszonCiuoani—Csikcsekefalva, 1937 azeptember 16.
zuk, hogy a Nagy I«tván lakatostol átvett
hoz juttatták az egyletet.
Szőke Mihály.
Külön köszönjük Vogel Jakabné és Szopos Gáspárnénak, akik a bű H ét kiárusították.
ú j b ó l ü i e m b a h o z t u k * azzal a mai naptól
Hálás köszönetünk Csíszér Antalné éa Bedő Akosnéi Beküldetett.)
kezdve B legjutányosabb árak mellett állunk a
A romániai Kath. Nőszövetség rendezésében auguBZ- nak, akik mint mindig, az öltözőben tartottak rendet.
Gyermek előadásunk körül még sok segítő jóakarónktus hó 2(j, 27, 31 és szeptember 3-án szinre került .Zizi
közönség rendelkezésére.
kisasszony" clmü gyermek operett nagy erkölcsi és anyagi nak mondunk köszönetet, mert ezen rendezésünk sikere bizHegrendeléseket
felvesz Nagy látván lakatos ur ia.
sikeréért a Nőszövetség nevében hálás köszönetet mondunk, tosította a következő télen a templomi fűtés zavartalanságát.
T.wvlettel:
I m r e Xjajos
ugy a szereplöknek, mint a különböző csoportok és táncok
Igaz hálával:
Harourea-Oluo (Csikaiereda). Törvénysiék-uooa.
betanítóinak, nem különben az áldozatkész szülőknek és a
Dr. Csedő Andrásné,
Dr. Nagy Béniné,
a-»
fáradságot nem ismerő buzgó rendezői gárda minden egyes
vigalmi bizottsági elnök.
nőezöveteígi elnök.
tagjának.
IllesBe első sorban is hálás köszönetünk, a drága kis
Igen jókarban lévő lakásberendezés (ebéd:ő, szalon,
szereplőket A címszerep megszemélyesítőjét Vámszer Márháló. gyermek szoba és konyha) jutányos árban
tuskát, aki teljes egyéni bájával igyekezett a kellemetlen
akár egészben, akár daiabonkint is eladó. —
kis leány alakját, minél vonzóbb színbe öltöztetni. A kis
Értekezni hbet Pototzky Kristófnál, M.-Ciuo.
bsrátnők szerepét betöltőknek. A tehetséges Elekes Évikét,
M
bájos Kleinfeld Iduskát, a szép kis Fodor Ibit, a szeretetreméltó Puskás Esztikét és a bájosan komoly kis Vírágli
Mimit. A szobalány szi-repét kitűnő alakító kedves és graciöz
Szűcs Ildikót, a lelkes kis Fülöp Klárikat és a közi
állandóan tapssal kitüntetett kedvencét, Pototzky Ilikét, aki
a Zsuzsa néni szerepét közderültségre alakította. Mindannyian
eleven pergő játékukkal és énekükkel tűntek ki... Elragadóan
kedves volt a virágok, gombák, törpék által alkotott tabló
ahol szépségükkel és bájos táncukkal igen nsgy örömet és
gyönyörűséget szereztek : Magyari Piriké a cukros kis ibolya,
Kalamár Ancika, mint hófehér gyöngyvirág, Fodor Ikike f
vadrózsa, Vass Ica, kedves és élethű sárgaliliomja, a szíp
hangú szolid kis kéknefelejts Benedek Jucika és partniTf
a gyönyörű Márton Böske, aki olyan sikerült aranypille volt.
aminél szebbet és éltfthübbet a szerző sem tudott elképzeh'i...
Az impozáns szépségű Petres Baba, aki a királyné és a
koldus asszony kettős szerepét, a nála már ismert és gyer
mekszereplöknél szokatlan drámai erővel és komolysággal
játszotta meg. Kozán Baba a szépséges varázspálcás tündér
és Csiby Klárika a Hírhozó szerepében nyújtottak igaz élvezetet. Pompában és szépségben méltó volt a királynőhöz,
a kíséretet alkotó udvar is. Elől a menet élén, a dnliás
udvarmesterrel, Hujthe Tibivel, azután tipegett két angyali
arcn tündérke, két zöld bogárka a pici Erőss Burika és
Gondos Evike, szerettünk volna hosszasan gyönyörködni
bennük, ba nem követi őket két másik szemet gyönyörködtető kis aranyos tündérke, Bács Baba és Gáli Mancika, e
kik a két zöld tündérkével buzgón gondoskodtak, hogy a
királynő utja mindig virágos legyen, a királynő fátylát és
uszályát Pulchard l'cu és Bocskor Manyika vitték, drága
kis baba arcukon a helyzet fontosságához illő komolysággal.
Jöttek utánuk gyönyörű ruhákban, csodálatos fegyelmezettséggel aranyos kis tündérkéink, Altér Pipiké Bukcsy Ancikával, aki hinni tanította az embereket, Csutsk Piriké, a
béke élethű szép fehér galambja Bakcsy Lencnikével, aki
remélni tanította kis tündérke táraait és okos Kis előadásának bizonnyal meg is volt a foganatja. Jött Gáspár Klárika,
a megtestesült szelidaég és jóság Szűcs Ildikóval, aki meleg
kis szivével szeretetre buzdította a jelenvalókat. A jókedv
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