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Szinessek.
AZ Erdélyi Gazdasági Egyesület ujabb eredményt jemind sűrűbben kezd szerepelni a mai ember gondolatAz egyik vidéki hetilapban olvassuk, bogy szégyen- lent. Ezúttal a nők vannak soron. A tavasszal Lazarea
világában. Alt Is mondhatnánk, bogy teljesen uj foga- pír fogjB el aa nj ságiról, amikor a színészekről Ír. Ds (Gyergyószárhegyen) és Sumuleun (Csiksomlyón) rendezte
lom es a valami, amit as uj id6k uj embere a vllág- ne tessék félreérteni, nem a színészek miatt sségyen- meg az egyesület gazdasági szaktanfolyamait férfiak részére,
néset elnevezéssel megjelöl. A régi embernek például kezik. Só', ellenkező eg. A magyar köaönségnek a szí- majd a nyáron a caiki esztenákon rendeztek sajt és turóhalvány fogalma sem volt arrál, bogy világnézet ls nészettel szembeni leírhatatlan köaömbössége aa, ami készítési tanfolyamot az egyesület tejszakértői. Az őszi
léteaik. A mu't idők embere a maga egyszerűségében a pirt aa ujaáglró arcára csalja a eszel ml ls ugy programra a most beindított női háztartási tanfolyam volt
megelégedett a vallás, jellem, becsület jelszavaival. vagyuak. Nálunk aem jobh a helyzet. Amig márkás BB kitűzve s az a várakozáson felüli sikerrel kecsegtet. Csupán
Nem ls jelszónak, Inkább törvénynek lehetne aat ne- márkátlan helyi műkedvelő előadások alkalmával való- egyetlen egyszer közöltük a rövid ismertetést, melyben az
vezni, ahogyan valamikor ezeket a fogalmakat értel- ságos tűi eked is van a jegyekért, addig a migyar kul- egyesület október havában nöi gazdasági,tanfolyam beállítámezték.
tura hivatásos váodiral a legkétségbaeaetteob szó- sát határozta el, melynek beszervezésére a megye területén
A középkor nemsse lovag volt. Harcba ment, éle- harcot vívják mlnd°n eyyia bérletért, anl alig pár Dr. üirsch Hugóné agilitása rövid idő alatt fényes eredmétét á'dozta a keresztény eazme diadaláért, gyilkolt a napos itt tartózkodásuk létalapját biztosítja. O.caó nyeket mutatott fel. Pár nap alatt a meghirdetett tanfolyamra
szeretet vallása érdekében és legyilkoltatta magát párbaj- hely árak tal, egyik napról a másikig küzködve adják annyi jelentkező akadt nemcsak a megye, de más vármegyék
ban, ba imádott nője becsületén folt eBett. Templomot tudátuk legjavát színészeink, de a közönség szivében területéről is, hogy a (elvételt be kellett szüntetni s a jelentépített aa üdvözítő tiszteletére éa deresre hurcolta job- hamarább beállt a tél, mint a természetben. Egyszer- kezett növendékeket két csoportba kellett beosztani, miután
bágyait, ba nem dolgostak eleget. Élt, harcolt, dolgozott kétszer événte vetődoek el 14e rövid tíznapos idanyre, a rendelkezésre álló erővel és berendezéssel a növendékek
a maga éa kora módja Bserint.
amelynek válogatott műsorán a magyar sainikultura nagy tömegét kellő módon kiképezni nem lehet. A tanfolyam
A levitésló lovagkor helyét elfoglalta BB nj kor 'egfrlssebb és legnagyobb slkirt elért darabjai vannak, hat hétig tart, melynek befejezése után azonnal kezdetét
po'gára B rövid Idő alatt kialakult a világot máig is diszletesésük pedig a vidéki kerethez képest a legtür- veszi a következő csoport számára tartandó második 6 heuraló harmadik rend, a maga külön erkölcstörvényoi- hetőbbek Nim akarnak egyebet, c*ak a mindennapi tes kurzus. A növendékek egy része bent lakik az intézetben,
vel. A vezérfonal továbbra la a vallás, jellem, becsület kenyér előteremtése a cMjuk, de nrg ezt ls alig tnd- mig másik része bejáró; ezek az egész napot bent töltik és
maradt, de a kardcsörtetés elmúlt. A deresre húzott ják elérni a leirmaityar^bb városok közönségének immár csak az esti órákban az előadások végeztével mennek haza.
jobbágyot is hatalmába kerítette aa iparosodás keresz- kétségbeejtő fts újsága folytán. A azintárruialoi nem Az első tanfolyam folyó hó 20-án nyilt meg ünnepélyes
tül suhanó szelleme a átalakította bérmunkássá. A szükséges ismertetnünk. Annik erő: tnlcd ismeretesek Veni-Sancte és istentisztelet keretében s az előre megálladeres elmaradt, talpára nem vtrtek huszonötöt, ha várom ik közönsége előtt. Mindenikük szerzett mér pár pított tartalmaa program minden reményre feljogoait, hogy
rosszul végezte munkáját, de cserébe kitalálták a ra- kellemes órát e város színházlátogató közönségének, ettől a legszebb eredményeket várhaasuk. A tanfolyam jelencionalizálást ÓB géptermelést, ami rövldeaen az egész Ne Bajoálju: tő ük a támogatást aa alatt a rövid pár tősége szinte életbevágó fontossággal bir népünk gazdasági
világ kizsákmányolására vezetett. A kizsákmányolás nap alatt, amig i'.t leásnék, ho:y megkönnyebbült szívvel fejlődésének életében, AZ azon résztvevő növendékekre hárul
szülte azután a szocializmust, ami pedig saülóapja lett vlhe6Bék tovább vándoruljukra a magyar kuliurát éB tá a feladat, hogy az egyesület jövő munkájában a pionír szemsdjan fel szivük ben a remébysép, bogy van még szá repet vállalják s leglelkesebb, legönzetlenebb harcosai, legaz öasaes Izmusoknak.
társadalom részéről buzgóbb propagandistái legyenek az erdélyi gazda társadalomÉi itt helyben ls volnánk. MegBBŰletett aa nj fo- mukra támogatás &z erdélyi
* magyar
*
nak az EGE keretei és tegyelme alatt meginduló gazdasági
galom, aminek a neve: világnézet. A háború utanl
m
újraépítő munkájában. A női lélek minden Bzépet és jót megidőkben kelt szárnyaira olyan viharosan, hogy mi'jd
A színház miisors a V><adó nagytermében:
elsöpörte est as egéBB korhadt társadalmat, amelyik
O'itóh^r hó 23 án, etombaton BBte fal 9 órakor ragadó ösztöne kell legyen az az erő, mely ezt a népet
olyan későn ébredt rá léleaésére. Mikor pedig ráébredi, .á bácal tavasa', operett újdonság, P,pp E'la és Papp gazdasági tespedtségéből kimozdítsa és uj életet visz az
erdélyi gazdatársadalom már-már megalvó vérkeringésébe.
már késő volt; mert annyi volt belőle, bogy nem tudta, Nusi jutalomjátéka.
melyiket is válassza a sok jobbo'dali, balo dili, keresz
Oaóber hó 29-én, vstárnao délután 5 órakor Ezt akarja az EtiE ia és az általa megrendezett tanfolya•é»y jobbo'd-ll éa ksreeaténv balo'dall, raeg sem job!>, „P.üaugó mieirtn', o'cui iitiyárj^ial; esie 9 órakor mok mindenike egy-egy fejszecsapás a két évtizedes közöny
aem balról nem támogatott keresztény vi ágnézetekből, .Sirgspltykén közlegény* rp rett újdonság. Ssékely jegén, amely az erdélyi magyar gazda lelkét megülte s amely
jégen léket vágni ez az újraszervezett, friss erővel dolgozó
amelyeknek számtalan nemzeti és nemzetközi alfaja Bálint és Bogár J nő jutalomjátéka.
egészen megzavarták a fejét. Vlssgálni egyiket sem
Oitób.r hó 25-^n hétfőn „Watszertór*, vígjáték egyetlen gazdasági szervünk hivatott. A munka folyik évrőlmerte, mert létalapjukig nem tudott elju nl a nép bemutató. Földbe Barta és D-recakey PJI juta'omjátéka. évre s ennek eredményei a legjobb bizonyítékok arra, hogy
az egyesület vezetősége eltalálta a helyes irányvonalat s
bo'onditáa saószátyáros furfanggal faragott dtflaiciól
K'ddeo és szerdán: MO3Í.
között. Ment tehát előre a maga utján B do'ga vég
ezért minden bizalmunkat és támogatásunkat megérdemli.
Csütörtökön és pénteken: Síinielőadások.
zése közben felszedett jobbról ls, balról IB va.amit,
*
*
*
amit leghangosabban kiáltoztak B eköaben elvesztette
Bombabiztos
tedezék
a
jelszó a modern építészetben.
őal tulajdonságait. Kialakult belőle aa uj embertípus,
amely nem Ismer VBllást, a maga érdekt-ihez szaeja
Kormányváltozás előtt. A fő.-ároil sajtó csak- Akármerre megy az ember, mindenütt légvédelmi gyakorlat
a becsületet ÓB levetkösl a jellemet. Mindezt pedig nem egyhangú«n m»gállapltja, hogy a kormány novem- és betonpincék fogadják. A városok mindenütt a repülőtámaegyszóval elnevezte világnézetnek, ami nála aat jelenti, ber 15 én naptárBB^rűen betölti a nágyesztendős mun- dások elleni védekezésre alkalmassá teszik az altalajt és
hogy as igazság ott van, ahol az ő érdjmelt a leg- káját s akkor távozik ls helyéről. Általában az egész emeletes mélységű betonkazamatákat vágnak a föld mélyébe,
jobban díjazzák, ennek érdekében pedig legeredménye- belpolitikai helyzet ennek a nagy esetnén nek a jegyé- hogy oda meneküljenek a jövendő háború 150 kilós bombái
sebb munkát akkor fejt kl, ha torkaszakadtából hir ben áll. Az ellenzéki pártvezérek egyre tevékenyebbek elől a modern világ keresztényei. Ugyanakkor nálunk a légHeti msgbiiójs, éltetője elveit. Amikor pedig Htszon és egjra sűrűbb a közlekedés Sinsla köaött. A főváros védelmet sokkal gyakorlatiasabban oldották meg. Minek
Őfelsége ugy diktálja, gondolkodás nélkül megy át egy politikai konyháin blatosra veszik aat is, hogy még ez menjünk mi még a töld alá, mikor a betont fölénk is lehet
húzni. Valószínű ez volt az irányelv nálunk,
amikor
máBik politikai táborba, hoţy ellentétes zászló alól 4V decemberében kiírják BB nj választásokat.
hogy minden házhoz betonmenyezetet kell húzni.
üvöltse tovább ujyanast a boldogságot. A tömeg pedig
Mihály negy vajda b&dnagri kinevezése. elrendelték,
hallgatja és beveszi. Ijy aatán kialakul a töaeg világ- Október 25 én Mihá'y nagy vajdát hadnaggyá léptetik Nem tudjuk aztán, hogy mire jó ez a kis betonháló. Bizonézet, mely együtt lelkesedik Francoval, de uţyan elő. Eaből az alkalomból nagyszabású katonai és nép- nyára az építkezés megdrágítására; mert arra semmi esetre
akkor Bsdja a Kínát elnyomó Jtpán hóditól, vagy ünnepségek lesznek Sinoiaban, amelyre Igen Bok kül- sem jó, hogy 150 kilós bombákat fogjon ki. Sőt félős, hogy
élteti H tlert, de kitör a germán elnyomás ÓH térhódí- földi állam katonai előkelősége is bej lentette érkeztét. még egy ejtőernyős pilótát sem birna ki, ha az ugy teljes
súllyal pár száz méterről ráesne. A kisemberek építkezését
t á s ellen. A végeredmény ped g az, hogy klveBZ belőJunián ujabb állásfoglalása a kisebbségek felé.
lünk a vállá*, becsület és a jellem, amelyek pedig Juolán volt Igasságügyminisster október 17-an Braşov azonban szörnyen megdrágítja, miután a betonárakat egy
kartel szabja meg és kartelek letörése nálnnk
társadalmi együttélésünk alapjait képeBlk.
(B-assóbar) megtartott népgydlésén ismét lesaegezte mindenható
harmadrangú államgazdasági kérdés. Mi is felvetettük
„Minden orsság támasza, talpköve a tiszta er állásfoglalását BZ ország kisebbségei felé. Bizonyította, csak
hát ezt a kis betonháló problémát, amely nem véd meg
köles" — de eat a tiszta erkölcsöt nem csak h'rdetnl, hogy a legvéresebb szájú nemsetvédők üzletet csinálbennünket aemmitöl, isupán a város méreteit védi a további
hanem gyakorolni ls kell. Éi pedig gyakorolni kell aa nak a nácloná'iatnusból. — A Juutan pártja hirdeti a
kiterjedéstől és olyan szájkosárféle a kisemberek építkezési
anglikán vallás puritánságával, a keresztény valláa román elem támogatását, de nem akarja az ország
kedvének korlátozására.
Bseretetével éa a mindennapi élet egymás Iránti blzal ellenségeivé tenni a határok köaött élő ötmillió kisebb
*
mát vlBBB&állltó becaüleleBSéggei. Bz pedig VÍBBBB fogja ségl polgárt.
*
*
adni a világnézetnek ia az Igazi tartalmát, mentesen
A „Marcia su Roma" vezérelv lett miden állam parancsA jugoszláv miniszUrelnök befejezte a nyugati
minden a köaéplránytól eltérő elhajlásától.
államokban tett látogatásait, amelyeknek egyik főcálja uralmi imitátorainál. Mussolini volt az első, aki megreszkiMigyarorsságoak és a kisantantnak összehozása volt. rozta — mint látjuk eredménnyel — ezt a fegyveres bon— Illem óra rövid pár sorban. KözhasBnu Siojad oovlcs miniszterelnök befejezve látogatásait bízó foglalást, amit azóta több-kevesebb változatban megkiaéreltek
dolog, amit el kell Itt modanl a késről és villáról, hangulatn kijelentéseket tett BB elért eredményekről. minden országbeli utánzói. A feketeinget felváltotta a szinek
mint evőeszközről. AB emberek Igen nagy réssé nincsen
Nem szolgál jó ügyet, aki a szabad nyelv- zagyvaaága s az idegeknek ezt a szinekkeli őrületig való
tiaatában eseknek a használatával. Egyre megdöbben használatot tagadja. A svéd és finn külügymlnlszte felizgatáBát a napnak minden órájában felharsanó marsBzerü
többen láthatod evéBkösbeo, amint kés és villa kösül rek körutat tettek a közös határon. Esnek befejeztével zenével tetőzik be. Egyformán csinálják ezt minden állama kéat válasstja villának. A kést pakkolja meg étellel Sandler külügyminiszter nyilatkozatot tett, amelynek ban s a szín- és hangzavarral jóllakatott emberiség öntués mint egy kardnyelő ngy játszik a saját ssájának általános elvi jelentősége van. AB a legjobb politika datlan mámorában késziti elő magát a legvéresebb erőszakra.
épségével és az embertársának Idegeivel. Pedig olyan — mondta a külügymlnlaster, amely ssabad nyelv- Amikor pedig erre sor kerül, nem is tud számot vetni tetegysaerü a becsületes evósmUvóssetónek a titka. A hassnálatot blstoslt minden polgár ssámára. Súlyos teivel. Igy volt ez Németországban és éppen most tárgyalja
villa a terméssetónól fogva aa az eszköz, amely rakó tévedés aat hinni, hogy ea ártalmára lehet as orsaág. a magyar bíróság BZ ottani nyilaskereaztesek bűnperét, akik
dáshos, szállításhoz használandó. Tihát as evő sser- nak. E lenkezőlegnem szolgál jó ügyet, aki azt kívánj», kaszákkal akarták helyettesíteni Mussolini fejszés vesszőBsámok közül ciak essel szabad a ssájban járkálni. hogy ogy nép vesBe meg anyanyelvét.
nyalábjait, hogy Budapest ellen vonuljanak. Mussolini az
A kés az vágáshoz, felaseleteléshes használandó de
A német—fraioia ősazefogáa a világbéke leg-ideálja a bíróság előtt egymással hajbakapó nyilas vezéreknek
semmiesetre sem arra, hogy a villát helyettesíts*. értékesebb tényezője volna — mondotta a francia ÍB ; pedig ha tudnák, hogy az egész .marcia sn Roma" nem
Bocsánatot kérünk, bogy mlndast elmondottuk. D miniszterelnök egyik legntóbbi megnyilatkozásában az ő találmánya. Majdnem kétezer évvel ezelőtt látott már
bizony nagyon sok aaoknak a ssáma, akiknek ezt
Éppen ezért aa eddiginél fokozottabb munkát kell ki- ilyen tüntető felvonulást az ősi Róma, caak éppen — fegytáac- ée illemtan órát meg kellett tartani.
vertelenül. Az őskeresztények vonultak ki földalatti kazamafejteni ebben az Irányban.
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táikból és rendazték meg ezt a néma tüntetéat, kereszthalálra itélt testvéreik megmentése érdekében. Néma, hangtalan vall&ai körmenet volt ez, az üldözött tömegnek mindent
egy kockára feltevő bátorságával megrendezve, mintegy
csöndes, de dacos figyelmeztetésként az üldözőknek! íme,
ennyien vagyunk, de minél többet üldöztök annál jobban
sokasodunk és elpusztítunk benneteket a szeretetnek fegyvereivel. S a tüntetés hatása alatt óriási tömegek követték a
keresztény eszme tanításait és az adta meg az első lökést
a megtérésre a legszentebb keresztényi szentnek, Szent
Ágostonnak ia, ki az egész esetet az utókor számára megörökítette. Mi csak fölemiitettük ezt annak bizonyítására,
hogy a.szeretet eszméjének terjesztésére nem kell a hangoskodó demagogia, de nem győzheti azt le semmiféle parancsuralmi törekvés sem.
Háborút járt nemzedék vagyok. Ismerem a pergőtüzet,
a szuronyrohamok Jártas vagyok a lövészárok tetvétől a
kaverna hasig érő vizéig a férfi kötelességteljesítés minden
harci ágazatában. Voltam az anyafölddel öaszekeveredett
megcsúfolt féreg-ember, voltam hősi-halott jelölt. Vagy 80
hónapon keresztül egyfolytában végigjátszottam a legszélesebb skáláját annak a szenvedésnek, amit világháború néven
elkönyvelt már egy hovatovább fegyvercsörtetőbb, minden
emberségéből egyre inkább kivetkező ujabb nemzedék. —
Annak a nemzedéknek nevében, amely velem együtt megjárta
vsgy még ennél is többet járt a komoly veszedelemnek pok
Iában, tisztelettel van szerencsém be,eleuteni a mélyen tisz
telt közvéleményünknek, hogy nincsen egészen rendjén az a
felfogás, amely uralkodóvá lett közöttünk az egymás megbecsülésének kérdésében. Tesszük ezt a szemrehányást
midentelé, ahol sejtelmek sincsenek arról, hogy mit jelent a
gyűlöletnek a háboruB elkeseredésig való élezése. Beszéljünk
azoknak az elvakult óriásoknak és saját nemzeti nagyságuktól eldagadt bódultaknak, akik csak a rádió oktató félórájából ismerik a gázvédelmi intézkedések tüzoltósdi játékát,
hogy nemzetükkel szemben való vétek az a magatartás,
amellyel tagadják más embernek az élethez való jogát. —
Szeretnénk ha a mi szemeinkkel látnák a nagy kérdéseknek
egyszerű megoldási lehetőségét. Azokkal a szemekkel, amelyek
az első vonalakban látták a halálnak borzalmas pusztitását,
látták a nagy veszedelmekben kiépült bajtáraiasaágnak testvérieaségét, látták az ellenaéggel szembeni felemelő lovagiauságnak olyan felemelő példaadásait, amelyet a béke élet
gyűlöletébe beletespedt szürkeség soha nam tud elképzelni.
Oh, mi csak azt tanácsolhatjuk ennek a mai világnézetekkel
öaszekeveredett embernek és társadalmaknak, hogy próbálja
felszámolni magában a problémákat a szeretetnek, az egymáa
igaz megbecsülésén alapuló tiszteletnek arany középutján.
Azon a vágáson, amelynek emelkedett levegőjében csak az
életért küzdő ember értékei számítanak. — Nézze ezen a
szemüvegen az életet, hogy soha meg ne láthassa azokat a
szörnyű pusztulásokat, amelyeket mi láttunk.
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takacékasköéti,

— annak mindegy, hogy mennyit
költ az étkezésre. És még az is
t ö b b kávét fog inni, ha látja, hogy
a jóízű Kathreiner-bfil és Franck- j
bél készült kávé milyen kitűnő. Ai. ^
hogy a kévé azonkívül olcsóbb is, jí
csak másodsorban érdekli M. f 'áufcí
magánjellegű parnak a közérdekhez; egy olyan pernek, mely még folyamatban van B melynek mlndan
kóvatkazmÍnyét megakadályozhatja a nyomda, „hogy
a magyar szi el na nému'joa* aizai, ha a követelést
kifizeti, vagy bírói letétbe helyezi, est csak a fentiek
ismerate mellett lehit magért ml, vagyis minden lehető
és lehetetlen alkalmat megragadni, bogy a háromsaéki
aaékelységoek mlndiaon vezetőit plsskéiják, akik nem
hajlandók a fenti társaság múltja mellett minden további
nélkül szemet bnoynl a neki behódolni.
Nagyon szomorú, hogy éppen a f jntlhea hasonlókkal részben sikerült ls Bséthuzajt támaBatanlok a igy
az amúgy is nehéa kisebbségi soreot még nehesebbé
tenni. Ezek után jogosan lehet kérdeanl, hogy valóban
a magyarság éa a ssékelység érdekében áll-e a .Székely N.-p" egyébként egésaen szükkörü mjgjsleneae,
Illetve még helyesebben: a magyaraág köaerdeke aat
kívánja, hogy a lap veaetéeében csak a közérdek ját az
hasson saert-pet B kicsinyes szemelyl okok szóhoz ne
juthiBsanBk. Annál Is méltatlanabbak ezek a 2 év óta
folyó apró támadások a lap hasábjain, mert a lap még
mindig abból aa erkö'c d tőkéből ól, melyet klaeobsegl
sorsunkban mi aseraatűnk neki. M tg csak ast említem
meg, hogy a Bepalaseutgyörgyi Magyar Párt elnökének
jeleniétaben felajánlottam a lapkiadó nyomdának, hogy
lemondok minden követelésemről vele ssemben, ha a
lapot o yan kezekbe adják, mely elegendő erkölcsi
goraociaval rendelkezik ahhoz, hogy a lap Irányításában m i n d » személyi érdik mellőzesével csak a közérdek játBzik Bserepit. Eien ajánlatom azonban süket
fülekre talált.

Az átvitelezés hivatalból fog történni.
Az egyenes adótörvények családi terhekért éB jelzálagos adósságokéit járó levonásokra, valamint az ingatlanok
bérértékének csökkenésére és emelkedésére vonatkozó rendelkezései továbbra is érvényben maradnak.
A fenti rendelkezés vonatkozik az egyenes adótörvény
13. szakasza alapján adómentes és csak a nemzeti repülőalap javára kirótt rendkívüli adó alá eső ingatlanokra is.
Eltekintve alkotmányjogi vonatkozásaitól, a rendelet
az adózó polgár szempontjából egyelőre előnyt jelent, mert
ha az uj értékmegállapitással járó nehézségeket nem ia
szünteti meg, azokat li-galább rövid időre kitolja.

KÜLÖNFÉLÉK.

Gondold meg a ne igyál I
Az utóbbi hetekben egyre több Ítélet hangáik el
a törvény elé került részegesek ügyében. N-mcask
Bzégyentáb'ár» kerülnek aaok, akik közmegfcotráakozág!g lelsazák magukat, hanem érzékeny pánBbüntetéaekkel ÍB Bujtja a törvény aa olyan embert, aki nem tud
mértéket tartani az alkohol élvezeteben. Nem bivat
kozuik ml moat ezen a helyen mind arra a sok tragédiára, amelyet a résaegBég okoz népünk között.
Nem állitjuk oda elrett ntő példának a székely bicska
korcsma gőzös áldozatainak véres Boroiatát. Etekről
már elégszer volt BZÓ. N m sok eredménye mutatkozol
a szifhez szóló beszédnek. Moit azután segítségül jön
a törvény 1B. Nímcsak aa alkohol mámorában BBÜletett
bűnügyek szigorúbb elbírálásával, hanem a részegségnek mint megszégyenítő bélyegnek a rásütésével ls
Helyreigazítás.
E rövid cikk keretében nem akartam részletekre Így kszik éBzratérltenl a 1 orcsmatöltelékeket. MindenIge a tieztelt Szerkesztő ur!
kitérni, melyek még szomorúbb képet festenének egyes esetre nagy BZ Ígyen a törvény ezégyentáblájára keHomabb távollétem miatt caak most kerlilt urak működéséről.
rülni. S hisszük, bogy akiknek az alkohol még nsm
kezembe a .Csíki L*pok" október 10 i száma, mely a
Fogadja saerkesztő ur igás tiszteletem nyilvá- rombolta egésaen széjjel a szégyen érBetét és akarat
aft.-gheorghel Sepsiszentgyörgy', „Székely Nép* clmü nítását
erejét ast méraéke'nl fogja a követkesókben az a
lapból jóhiszeműen átvett egy személyemmel kapcsoDr. Kerezztez Károly,
tudat, bogy esetleg egy egéss vármegyének a ezégyenlatban Irt s rosszindulata <n beállított cikket, melyben
a háro nsaéki Magyar Part fő átkára. piacára kerülhet BB. aki hagyj* magát emberi mivoltáarról van szó, bogy én m?g akartam volna akadályozni
ból kiforgatni az alkohol által.
egy végrehajtással a „Székely Nsp* cimtt lap megje— Uj üjyved. Gál Aatal ügvvéd irodáját nolenését s Így .el akartam volna némítani a m »gy u szói".
elsejével városunkban, a Rigele FerdinándItt Háromszéken majdnem mindenki tlsstában van A Transsylvánia vendéglő megnyitása!vember
uccában (Nagy Sándorné-fale hát) megnyitja.
as ilyen cikkek hátterével, melyek már majdnem 2 év
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közön— Változás a Vörös-Korosat vezetőségéóta jelennek meg a .Székely Nép'-ben ellenem, a névséget, ;hogy a T r a n s s y l v á n i a éttermet ben. A helybeli Vörös-Kereszt Egyesület elnökségéről
telenség homályába burkolózva, amint azonban a .Caiki
átvettem s azt újonnan átalakítva és festve Dr. Valerin Oteteanó prefektnsné lemondott s helyébe
Lipok'-ban megjelent éa átvett cikk igaaolja, megtéveszthetnek eaek jóhiszemű embereket is, szükségesfolyó hó 24-én vasárnap megnyitom. Patre Pasnlcu-nét választották meg elnöknőnek.
nek tartom lehető röviden megvilágítani ezeknek a
Ezüstlakodalom. Iien kedveB családi ünnekicsinyes és nevetséges piBzkálódásoknak a hátterét.
Czélom a vendéglő eddigi jóhirnevét fenn- pet ült—folyó
évi október bó 17-án asámoa barátai éa
1920 san vettem át a sfaatnlgheorghel (lepaltartani s azt egyben a t. közönség kedvenc tisztelői körében
Paulovlcs Aatal helybeli villanyszerelő
Bzentgyörgyl, „Ssékely Nep* szerkesztését, melyei e.őbb
szórakozó helyévé tenni.
vállalkozó és neje Müller Auguszta, akik házastársi
én, majd néhai fivérem: Dr. KiroBatss litván sseregyüttélésüknek örömben és balsorsban egyformán
kesztett lő évei át. Miködialinkrd elég, ha hivitkono u H«8S@lie Béaaittg8«U« «feéde
méltó kltartásaal eltöltölt tu zonötödlk
a .Siékely Nép* 60 évea j u u l e u n a alkalmából az tslMoa qmboU sec éa |é beittkkal megbrcsülébre
évfordulóját
ünnepelték.
Panlovlci Antal Badapeatről
egesfl erJalyl Bajlóban s Így a „Cilkl Lipoa'-ban 1B
szolid áron állok a közönség rendelkezésére. került városunkba mint a helyi Gana c >g lőszerelóje
magjelent s szerény mü'tödáaüaket máltató cikkekre.
három óvtizf ddel ezelőtt a a cég szolgálatában eltöltött
Elkövjtkeaett azonban as idő, mikor t -ljesen tárgyi a
Minden este hangulatos műkedvelő zene. buuoonyolc évi becaületeB nuikássága alatt a város
goa és befolyásolhatatlan újságírói működésűik kényeliparos társadalmának egyik legértékesebb egyénisége
Szíves pártfogást kér
metlen lett ety-két embernek s igy ürügyet keresett
volt; munkájának jntalmául pedig Öfalsége a király, a
a lapkiadó Jjkai nyomda r t. a ennek hátterében
Vass Géza. kereskedelmi és Ipari érdemrenddel tüntette ki. Felesége,
álló HtromsBékl Takarékpénztár r. t. a ml eltávolltá
Mdller Auguszta, mint a helyi Iparos Nőegylet vezető
suakra. Közben ugyanis a bank Dr. Kovásanal G tborl
tagja minden iparos megmosdulásnak leglelkesebb
választotta meg jogtanácso iává, aki a Jikal nyomda
munkása évtizedek óta. Városunk társadalma a ritka
r.-t.-nak főrészvényese. Ha már most mindezekhez Nem lesz az 1938 évben uj házadókivetés. családi
ünnepség alkalmával továbbra ls ssereté metudjuk, hogy Dr. Kováazn ti Gibor mindjárt az imperiumAz 1987. évi április 1-én megjelent és egyes kivéváltozás u:án az egységbontók soráoa lép itt a mint az teles intézkedések egységesítéséről és egyszerűsítéséről szóló legével fogadja ünnepeteket.
— Nem lesa tanonolskola. A munkaügyi
Avaresco párt három izékl fő negb'aottja állandó ellen- törvény tudvalevőleg felhatalmazta a kormányt, hogy BZükjelöl'j-) volt a választásokon a Migyar Partnak, aM«- ség esetén ennek a törvénynek keretein belül és a törvény- minisztérium rendeletben értesítette a városi tanácsot,
gyar Párt vezetői e'len d ->nunciáló r >p:ratokat Irt éa hozó testületek ntólagos jóváhagyása mellett bizonyos intéz- hogy a helybeli tanonciskolát megssüntetl, miután a
tarjeastett stb., megérthető, hogy o'yan Bserkesz'ő, kedéseket életbe léptethessen s erre vonatkozólag a fennálló tanerőknek nlnca pp clállB képaettaégük tanoncoktatásra.
Egyben utasította a hatóságokat, hogy a tanoscképsés
kellett találni a .Székely Nóp"-nek, aki neki minde- törvényeket királyi rendelettel módosíthassa.
ovábbl iotéskedéBlg ugy történik, hogy a tanoncsaernekben kész Bzolgája s aki aa ő parancsait követi Ezt
Ebben
a
törvényben
foglalt
felhatalmazás
alapján
a
meg 1B találták BB Ő ügyvédjelöltjében: Dr. Kubai kormány az 1987. október 5-én megjelent 230. az. Hivata- ződés megkötéséhea miödaaon a helyeken, ahol tanonciskola nlnca, hét elemi osztály alapján történik. A jövőGáborban. Ürügyet IB kellelt kereani arra, hogy nébai
Lapban módosította az egyenes adótörvény egyenes, a ben tehát tanoncBserzódésekhes a megye területén hét
flréremat máról holnapra kitegyék a aaerkeaztói állás- los
ból B est meg la találták abban, hogy pert Indítottak mezőgazdasági ingatlanokra éa az épületekre vonatkozó elemiről szóló bizonyítvány saűkBÓges, miután ugy a
helybeli, mint a Gheorghenl («yergyóssentmikiósl)
ellenünk biaonyos nyomdai ssámlák megflistéséro, s azok adómegállapitáaát tárgyaló intézkedéseket.
Az egyenes adótörvény intézkedései szerint ugyanis tanonciskola megssünik.
melyeknek léteaeaét ciak 15 év ntán fcduték fel.
No s es as a pjr, nulybsn én „Makartam némilaol a a mezőgazdasági ingatlanok és az épület értékmegállapitását
— Magyarország története — japánnl.
magyar ssót", — ujyan a ngy a Járásbiriság, mint a öt évenként eszközük az illetékes közegek. Az első érték- Petőfi japánra fordítása után nemrég hagyta el a sajtót
megállapitás
1933-ban
volt
s
igy
a
következő,
1938
as
T jrvényssák a'sptalannak talátta a Jókai nyomd* köveMettger W. Nándornak, a Japánban élé magyar újságtelését, sót ói kötelezte kb. 30 000 lej magfi<etósére. évben a törvény szerint uj értékmegállapitás következnék. írónak uj munkája: .A magyar nemset története"
A végrehajtás foganatosítóiéval — mikor lttbon sem
A fenti rendelet azonban a törvény intézkedéseitől jopán nyelven. A könyv a magyar nemset történetét
voltam — ciak tőlem függött, hogy ssoros sári alibl- eltérőleg kimondja, hogy az 1938. március 31-ig történt az ázsiai pu tatáknál kezdi B végig vesetl a japán olvamasok-e vagy nem, egy olyan parban, melyet neméa összes értékmegállapitások és ezek módosításai kivételesen sót egéaa napjainkig. Számos, a magyar történelembél
kesdtem s amelyben én vagyok a megtámadott átviteleztetnek az 1938—39 pénzügyi'évre is, tehát aa merített lllusstráclé dlsslti a különben la csinos kiálltfél — D* különben ls ml köie vsn egy telj-sin 1938 évban uj értékmegállapitás nam laaz.
tá:u müveit.
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CSIKI

LAPOK

g y e r g y ó i ţlet

Gazdasági szervezet,
szemle után kivonult a barlangból s ab jăn*
mint anyagi erőnk alapja. e'őtt Ali ült,
hogv figyelje meg, vájjon honnan j<i,iaek
H . » magyarság lelki világát a kultura értékké,
kötelességtudó fegyelmezettséggé neveli, szinte ösztönszerűleg fogjuk érezni, hogy hasznoz éa ssép dolgokat
a mai gazdaaégl rendsserüak mellett elérni nem lehet
Nagy reformokat eaen a téren egyelőre nem várhatunk
mert hlBaen ehhea nagy anyagi befaktetéaek azttkaé'
gesek, amelyek végea, kia erőnkből nem telnek ki
Munkánk lényege gáadaaágl téren aa kell legyen, bogy
as egymáaou való aegltés elvét vigyük át a gyakorlati
életbe. Szerintem ezzel a céllal két igen fontos dolgoi
érnénk el. Eiőesör IB aa egymáaon való aegltés közelebb hozza társadalmainkat a igy a testvériségben
rejlő erő megértőbbé, egymást tiaate.'őbbé tesal népün
kel. Másodszor pedig anyagi végromlás Benkit sem
erbet, aki a gazdasági ssövetség tagja.
Ez aa a fontoa kapocs, amely keretet ad a szövetségnek a fa u és város köaött.
Esen a téren felvetem a cserekereBkedéBt a városi
ipar, kereskedelem és a falusi Itrme.ők köaött. I,<en
üdvös dolog a tejaaövetkezetek létesítése ls. De nem

olő az idegecel ?

A két idegen tényleg előkerült, ds nem ott, ahol
bement--L; a barlang nylláaától m&gaBan, fölülről tr <az
kedtek alá.

Murcsák feltevése szerint lg tehát a barlangnak
feltétlenül kell kijáratának lennie.
Csobotár Gergelynek a kijárat magállapltásáa
kívül még más Igen érdekes megállapításai is vo tak.
Caobotár Bztntén bent volt egész a tóig lögu'.óbb
1932 ben. A tó kerüli sziklafaiakon roppint sok turisia
nnvfellráat látott küömböző évekből, koziiik még az
1700 as évekből Is, ami amellett bizonyít, hogy már
évszázadok óta izgatja az emberek fantázi-ját a Súgóban levő arany és ólom.
A barlang és a környék egyik legjobb ismerője
aa öreg, 81 éves Fórlka Síndor tekerőpataki lakós,
kl — állítása fzerint — tu'vureBti mérnököket is kalauzolt a barlangnál s aki szerint Furlka Hajdú Józae!
tikerőpataki gnzda ,'okáig jól pénzelt" a Bugói tikoa
kincsektől.
(Folytatjuk.)
H Í R E K .
— Halálosatok. Távirat, msjd gyászjelentés
hozta a szomorú hirt, hogy özv. Kdlonte J^zsefaé szül.
Kugler Róza 81 éveB korában Debrcczecben meghalt.
4 nagyasszony halála — aki több évtizedsu át volt
Gleorgh.nl (gyergyóaseotmlklÓBi) lakós — milységeo

3 ik oldal.

tétjük a műkedvelőket, hogy előadásalkat csakis jogdíj ia kézlratpéidányok alapján tartsák ÓB minden esetben kCrjék az én engedélyemet. Minden szabályszerű
kéréBt elintéznek s senkinek Bem kell protekciót keresni.
HÍ valahol nam engednek meg a műkedvelői Balnielőadást, ilyen panaszokkal hozzám kell fordulni, mert a
törvény nem megszűntetni, hanem fejleszteni és támogatni akarja a mükedveiést.*
— Ritka halása asákmany. E hó 10 én egyik
aalásztársammal kirándulásra indultam, csukára a Maros
mellé. Alig egy néhány dobás ntán a kanalas horoggal
társam visszaklalt: Tanár ur baj, hogy nem hozta el
a puskáját I Miért ? Kerdem én. Otian van a Maros
partján a sás között egy vad liba, milyen aaépen éa
cséndeaen jár az élelem uián. Egy fűzfa csoporttól
takarva előbbre megyek a meglátom én is a legelesző
libát. Mit Ciiaaljunk ? Tessék megközelíteni éa a horog-

gal megfogni. No hát ez a vaditoáoak egy njabb vadászati madjj. Elhagyón a fiiafabokrot a kilépek a
nyílt turre. A liba vígan táplálkozik a nem ia törődve
velem. Megközelítem vagy tíz méter távolságra s akkor
a c-ukáBzó bot zBÍaorját kinyújtva teljea hosszúságra
egy ügyea dobással a zsinór a liba hátára eBÍk a kaaátlal, a liba megijed, Baárnyát csapkodja a menekülni
ugy, miként aazal jelenleg néhány helyen klaérleteznek,
akar a vlz felé, de bele .gabajodik a zsinórba a Íme
hogy elvonják a falu Bsegényeitől, hogy azt feldolgozva,
horogra kerül. Megfogtam, caendeaen megadta magát
vaj alakjában a piacra dobják, aminek következtében
a beletéve a háiízsakba kinuhagyva a fejet haaaazáliimrgtörtenik aa a visszás belyaet, hogy a tej — külötottam. Véleményem Bzerint valami .nagyobb csapat
nösen tel idején — drágább falun, mint a városon.
vad iba társasagából maradt el, fiital lévén nem tudott
I t dán mintára kell berendezkednünk. Szükséges jel
lejeié állatok tartása, melyek nem jármoanak. Mindsn ftfjdalcmmal töltötte el mindannyiunk lelkét, akik ismtr- velük tovább repülni, fáradtan olt maradt a Maros vizeközségben 10—16 gazda rendezkedjék be ttjg .zdátko- ;ük, mint B jóság Bzaretet miatakt>pet. — 47 évi özv-gy nyős, sastól benőit partjain. A fogsággal nem sokat
dásr», bogy tegyen tej ugy a falu, mlot a varos népa- Bégének hősies küzdelmét a létért, az Atyák szent köte- lörődik, tollait állandóan rendezgeti a fiivei éa mezei
sáskával táplálkozik. Gneorgbanl, 1937 október hó 10.
nsk teijea megelégedésére.
lességét gyermekeik iránt soha es seukt másnál nem
Líhelne kisebb fonó-eaövő, feídolgoaó telepet láttuk ezebten és istent Beiben kibontakozni, m i n t » C.iákl Mihály, líceumi tanár.
— Érdekea leletek a faltaráa alatt levő
U ezövetkezstl alapon leteBlteni, Szintén Ilyen médon N igy asszony oá!, akinek Bok mindem megerió lelke és
r.cionállaálni lehetne — módra gazdizági g-pik be- páratlan jósága csak a szí reteten ltr:-8z>tt. udutt e:mo- „Sugc" barlangban. Mulzorl szamunkban megírtuk,
ezerzéBe által — a mai gazdálkod tak, amely nagy- gatni. — I'ten örök bölcserBogtnek voli az tj^ndák^ hogy a t<j*erőpaiaki közbirtokosság a Sugó barlang
lányt jelentene a közre. Iit fáihozok egy dán példát. aa aa uto só évliatd, amelyet gyermekei és unokáinak feltárási munkálatait szakértő vállalkozónak adta ki.
Egy község 80 kisgazdája 2 traktort tart. Ezek rendeB féltő Baeretete vsrázio t a bagyakBzooy éieitbe. Az el- Amint értesülünk a munkálatok egyelőre már be la
időben elvégzik az évi szántást B ha koll a catplésl is. hunytai Debreczeebenhaíyazték erek nyugalomra, akii fejeződtek. A barlang nyílásából a mintegy másfél méE munka alól felaaabadult tejelő állatok tejtöbblet- kiterjedt rokonságán kivü1, fM: Koícnte Giga a deb- ternyire feitJiiódott koúadasokat eltakarították, eaen
menny Iségéből bőven kitelnek aa évi üzemköltségek, reczenl eg.eiem quaestora, Köiöntt- Zoitán M»v. főtiszt alul azonban oly kamdny kőzetre találtak, malyel csak
faliévo, bogy reLd^B tejaaövetkeaet működik a község vise ő éa Kö.önte József Ghtorgheoi Uyergyóaztntmik- roobanaisal lehet eltávolítani. Mihelyt a közbirtokosság
az engedélyt megkapja a robbiotasokra, a munkálatok
ben. Hitra van még a munkaidő megtakarítás, amely miklóBi) tanító gyászolnak.
fognak folytatódni. Érducea, hogy a feltornyoegy 16 holdas klsgaadánál legaiább is 30 napot tesz ki
— özv. ld. Józsa Sindornó azül. László T-'kla tovább
bordalék között emberi koponyát es csontokat taEz cssk egy példa, amelyen ml talán caak mosoly- igazgató-taultó özvegye, 75 eves korában, október hó suló
gunk. DJ mosolygásunk megkomolyodik, ha lelki ar 16 án elhunyt Ditrau (D tró)-ban. Temetese október bó láltak B munkások.
cunk a lüktető világ hsladáaa mellett ésarovsaal a 18 án ment v?gbe igen nagy reazvét m illett.
a i o i i .
— Szinézaek jönnek varosunkba I Havesay
maguak mai életét. Lehetne bankok létealtéséról 1B
Gyönyörű artista mutatványok, l'éay, poinpa, olegáacia,
BBÓ, amelyek alacsony kamattal dolgoznának, továbbá Miklós társulata, amely jelenleg a legnagjOlib urkö'cil
siker msllett tartja előudíaait M rcu ee-C uc-ban (Csík ami jellemei az artisták életét alb. igy olvastuk a tdlhivánt
terményértékesítő szövetkezetekről.
Mindezek msllett mint igen fontoa kérdést folho- sseredábat), folyo hó 30 án szoaiurxio ke*dl m.'g 10 a mozi műsoron. Kellemeseit lepett meg azonban az, liogy
hozom BZ önsegeljzést. Falu d kisgazdánál állatelhuílás, napra terjedő időre színi szezosj-tt, e „C nirai" pzi^báz nem ezt láttuk a darabban. Nem fényt, uem pompát, hanem
haláleBet vagy egyéb sorscsapás. Varoson halaleset, (ermsben. Megnyitó előodieu! nzinro kcrjl a Pillangó a művészet igazi áramlatát tárták elénkbe Hans Albera és
kiháBBBitá?, Ipar-, kereskedelempártoiás. Mindaz nem szerelem opsreit ujdóusag. Siicru kerülő ojdonságoi Anuabella. A legyelmezett élet, az akaraterő, a kolegálítás,
üzérkedási alapon, hanem öoaetlenül, egymást támo- Sirgapitykas közlegény, Ă romanti«uj asszony, H tranj- mely a mi inegtertőzött erkölcsileg lecsúszott közszellemünkre,
vlríg, Hulló faléval, E<y asszony hazudik, lliatbzsrtjr. miiit egy tavaszi kiadós zápor omlott, mely tisztára tudja
gatva, szükségből.
Jag- és tűzkár ellen lehetne falun közraktárak Bérletek gyüjtésável Huber Ern* titkár Itt' megbízva, mosni a portól belepett útszéli növényzetet is. Örülünk,
felállitását keidsményezui, ahol a biztosító évente bi- ki máris városunkban tarlózkod k. A társulat primadjn- Uogy az ümerikai gaugster lilmek, már undort keltő, szenzonyos meDnyiBégü gabonáját helyeané el egyik évről nája Papp Eila, kit varosunk közönsége már a mu (bac zációt hajhászni akaró giccsek után egy egészséges szelleelőnyösen ismer. Soubrette P<*pp Nu >1, bonviv iat Szé met árasztó és légkört teremtő lilji is eljuthatnak mái'
a másikig.
liaus Albers a sportszerű életet gyönyörűen tárta
Főbb vonásokban eaek lennének aaok az eszmék, kely Billót, táncos komikus Su^ár J JOÓ, buffj D jrscikeyhozzánk,
elénk, Anuabella pedig, mint aki a könnyű érzékies élet fölé
amelyek megvalósítása nemcsak kívánatos, de korezrrü Pal, komika Földes Bsrta.
is lenne reánk nézve. Lehetne még aaámtalan életbe— Borseo (Borsaéa) fürdfl monografica. tudja helyezni a munkát és az életet.
Untóber bó 23—24-én, szombaton és vasárnap
vágó kérdésről beszélni gatdtBágl téren. DJ isimrve Néhány hónsppal ezelőtt hagyta el a B.*jiót
ditrói Dr.
IfO HAMCSAP AT ELÜKE.
a kezdet nehézségeit, egyeiőre megelég» dhetünk a leg- Csiby Andor nak .GyllkoBtó-monogr.ifiája1' c. könyve B
A világháború a maga teljes borzalmaival. Ennél életeletbevágóbb problémákkal, amelyek alkcrea megvaló- most hasonló formaban, de taláa még csinosabb kiálllsítása majd cjsbb meg ujibb lökést fog adni további láBban és tartalommal jelentette mag Borszák-fürdő hübb háborús ülm még nem volt. Főszerepben a frontharcosok.
munkára.
monografi íját. Kétszeres öröm nekünk, hogy végre terJÜX !
Most csak onnylt. Próbáljuk közös erővel meg- mészeti kincaelnket, amelyeket a jó Iitennek köszön
AZ U T O L S Ó P O Ü Á X V .
könnyíteni terhelnk sulyat a ba est megtettük, méltók hetünk, kezdjük értékelni, meri hiea nyilvánvalóan
Szerelem a maga őai valóságában, babonák és misztileszünk önmagunkboa.
Pál fff Miklós. anyagi éa ku turálls jtvunkat szo'gá'jík. Örveadúak
annak, hogy Dr. C .iby Aadorban egy erre a munkára kumok titokzatos világa. A tehérek és az utolsó pogányok
hajlamos ea lelkesedni tudó Írót Udrőaöihetüok, de az harca az életért.
Főszereplők: Mala és Lotus az Eszkimó hősei.
ta örvendates, hogy a filrdó-tulajdonos közBégek Ditró
Van-e egy ál tatan kijárata a barlangnak?
(Ditrau) és L narea 'Síirhegy) köabirtokosaágai, ha
Múltkori cikkünkben említettük, hogy a barlang nem ia bőkezű módon, da anyagilag is hozzájárultak
Szerkesztői üzenetek.
légvonatoBBágából a kntalók éa a .WncskereBŐk" Bat (5000 lej) e könyv nyomdal költségeihez. A könyv kb
követkeatetlk, hogy a barlangnak kijárata kell legyen. 100 oldalon jelent meg, 27 fényképfelvétellel és 3 iér- Csak egyedül j e l i g é r e : Asszonyom! Aki oly sok érzéssel tud belebámului a hervadó őszi alkonyatba s vissza
Erre vonatkoaólag érdekea felvilágosítást nyújtott Cso- keppel. Eltekintve a könyv tartalmának adatszerű
botár Gergely vaalábl román földmüvea, kl szintén anyag-gyűjtő munkájának értékétől, kellemes olvasmány sírni a régi sok szép dalt, hogyan láthatja ilyen sötétnek a
helyzetet'/
egyik legrégibb és leglelkesebb kutatóba a bar angnak, as egesa könyv, tehát nem száraz adathalmaz, ami
Xem szabad ilyen tekete szemüvegen át nézni a dolÉrtelmes, jóaanu' gondolkoaó ember Csobotar Girgely, csak szakembereket érdekelhet. Aki e székelyfö daak
gokat, még akkor sem, ha a világháború okozta sok-sok
kl egysserü tényekből természetes követkesteteBt tnd szülötte ós sserelmese, aat kell, hogy érdekeljék ezek
levonni.
a dolgok éa kell, bogy támogassa 1B e könyvnek es megpróbáltatásnak és szeuvedésnek, most kétszeres erővel
Csobotárt is nagyon lagatta a barlang kijárata haBonlo könyvnek a megjeleneast és terjesaiéaét, mert érzi minden fájdalmát. Kérem olvassa el, Bozzay Margit:
.Magányos asszony balladája* c. gyönyörű szép versét,
B mindenáron blaonyaágot akart erről Bsereznl. Tdzet eaek nemcsak Irodalmi események, de saékely népüakgyújtott tehát a barlangban, hogy megflgyelheBBe, vájjon nek anyagi és kulturális érdekelt Bzolgálják, egyben ^Párizsi divat julíusi száma) melyben többek között ezekiaaáll-e a füst, s ha igen, hol ?
bizonyságai annak, hogy élni akarunk és tuduns, ha ket mondja:
Hol van minden ami szép és érték
Caobotár megfigyelése aaerlnt kijárata kell legyen egymás munkáját érdeme aaerlnt támogatjuk és leháhol van a szin, jóság, szerelem,
a barlangnak, mivel a füst a bejárattal ellenkeső Irány- ló vé tesszük. Borsec (Boraaék)-fürdőrői már 60 éve
hol van az Isten, hogy számon kérjem tőle
ban tódult kl s szerinte a kijárat nem lehet máshol, nem jeleni meg leiráa, Így e könyv annál fontosabb
...miért lettem koldusabb, mint az ucca nője
mint a két .Siáraalyuk" valamelyikén. (A két .Száraz saerepst tölt be, mert hiaaen egy fürdő életében 60 év
hol van az Uram?..., hol a gyermekem ?..,
lyuk"-ról kéBŐbb leaa aaó.)
olyan nagy kor különbség, mint az ó kor és aa nj kor
A túlsó kijárat feltételeaéséről érd-skea történetet köaött. A könyv ára 80 lej s kapható a Vakár-üaletben.
— Nyiltter. Tekintettel, hogy Dr. Sándor Btláas
mesélt el személyes tapasztalásából Mnrcsák, a Valea— • saarvaevadaaaat eredménye. A gheor- iijyvéd ur as ellenem évekkel ezelőtt beinditott a aj tóBtramba (tekerőpataki) köabirtokoaaág erdőére:
gheni
társulat
vadáaaterületén
nagyon
jó
szarvas
bőgés
Műit év nov. 23 án — meaéll két Idegen lovaa volt. Báró Wackerbart berlini nagy gyáros egy erős part az esküdiazékl tárgyalás elóit vlassavonta, kérem
az alábbi nyilatkozatonnsk nb. lapjukban helyet adai
bandukolt a barlang felé. u éppen ellenóraó körútját 20
ast lőtt. T.«mn as egylet elnöke egy páratlan 21'/a. szíveskedjenek: Az 1925 évi gyergyéalfalvl aaéltörésas
végezte a mindjárt aejtetta, hogy az idegenek a Sugó
— Műkedvelők öröme. Isac Emil művészeti Kippel fjle erdőüggyel kapcsolatosan Síndor Biláza ur
barlangba akarnak behatolni. Elért titokban követte őket.
Faltevéae igaanak bizonyult, mivel aa idegenek veaérfelűgyeiő as utóbbi időben megakadályozott műked- azemalyével foglalkozó és nekem tulajdonított, inkrilovalkat a barlang bejáratáaál egy fáhoa kikötvén, velői sslnieióadáaok ügyében Így nyilatkozott: ,Amü minált újságcikket nem én írtam és ennek Bértó kijekedvalók osentnl ssabadon játszhatnak, csupán aa elő- lentéseivel nem azonosítom magamat, elitélem éa fájeltűntek a barlang nyiláéban.
Mur csákót Ingatta a kíváncsiság, hogy vájjon ml adásra kerülő darabokat kell as előadáB előtt legalább lalom. Ghaorghenl—Gyargyóazantmlklóa, 1937 októbsr
lehet a hátlaaákban ? Felnyitotta tehát és megnéste. 3 héttel, saabályazerUen felbélyegaett kérvény kísére- hó 14-én. Dr. Gaal Alajos, a Ssékely Baó felelős ssertében, két példányban hosaám beküldeni. Figyelmes- kesstője.
Revolverek, térképek • egyéb turlstafelwerelések.

A titokzatos „Súgó" barlang kijárata.

4 k oldal.
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A a emberiség jótevője a Dr. FöldeB-féle Bolvo
— Büntetés saabálytalan hajtásért. Gergely
pirula. A legideálisabb hashajtó, vértlaatltó és epshajtó Sándor kászonl lakóst saabálytalat hajtásért a CBendőr
ezsr. Bgy dobos 20 Lej gyógyszertárakban és drogu »• ség feljelentése alepján 600 lej pénzblrsárra Ítélték.
riákban. Készitl Dr. FSIdas gyógyszertára, Arad. 8-10
— Felfogatott két darab liba, K dveB Imré
— 8 500 000 lejt fordít a kormány erde -él Mjrcurea C:nc-ban, jogos tu ajdocosa átveheti.
saetl oeiokra. A földmlvelÓBűgyl minisztérium jelentése alapjin a kormány 8600 000 lejt szavazott meg
Oaikfi ráais.
as erdők feljavításának ciijalra. As öajzeg folha-aná
Iáiénál résiletdlre vonatkozólag még nem történt !n
SIpsBÓ hallik, zong a borospohár
téskedés.
egy artlstalány késeket dobál
füstöl a lacikonyha, gőzölög
—Tömegbüntetések erdökihágásért. A helyi
benne a fl:otn kolbá'z és ciüiök
törvényaaék a napocban 40 erdőklhágási Ügyet tárgyalt
le éa a vádlottakra 60000 lej pénzbüntetést mért kl.
Székely, román, BBása nyelven foly a szó
Mint különlegességet érdemes megemlíteni a büntetéágál aB árus s látogató
sek köalll H íjnala Petra Luoca-de-jos—Oylmesközép'okl
ezer ssemmel néal a zűrzavart
lakós esetét, ki a vádirat szerint 197 darab szálfát
milyent még a világ Bősem kavart.
vágott kl engedély nélkül. A bíróság 13760 lej pénsbirsággal Bujtotta s miután a vádlott a büntetést megfizetni nem tudja, a bíróság ngy döntött, hogy BB 276
nBpl fogházra átváltoztatható. 197 darab fáért tehát
majdnem égy évi BsabadságveBstéB jár.
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Caikssereda-M-jroorea-Oiuo, Ootavian Barbat hás.
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Cigányleány. — A fö'dből kl se nőtt
fújja a cigaretta füstölőt
a bort ugy IBBBB, mint más a tizet
B nyakába fUaött pénaekkel fljet.

— HázasaAg. Ambrus Lajos és Balási Iduska
október hó 24-én tartották eskévéjüket Sanmartln-Cluc
Koldus harmonikája nyekereg
Cslksaentmártonon.
hullnak a pénzek, mint aranysasmek
— E. K. E. tea est. November hó 13 án, szomNi, amott meg a ringlispíl forog
baton eBte a helybeli Bucureati-étterembao tea-ertet
Blkoltnak a falnál asszonyok.
rendes, as Erdélyi Kárpát Egyesület (S. C. A) csikBzékl osztálya, tombolával egybekötve. AB eat jövedelPásztor jön. Hová való, atyafi ?
mét a Suta-háa emeletének épitéBl költségeire fordítja
C«k Innét, a Keltmachavasl
KERESÜNK megyeszékhelyekre valaaz egyeaület.
A fejszéseknél megáll, odaát
mint központi f e k v é s ű
Kalapjában fénylik egy gyöngyvirág.
— Elitéltek a kontáriparoat. Aa Iparengedély
n a g y o b b k ö z s é g e k r e , különösen
nélküli kontárkodás ngy lábrakgpott a megyében, hogy
Holló Ernő
CIUC, BRASOV és TREISCAUNE
azt már bírói uton 1B alig lehet szabályozni Qyörke
Károly Jígodln (zsögödi) borbélyt 1.4feljelentették konvármegyék területére a
„CSIKI LAPOK"
tárkodásért s a biróság 600 lej ptasbtraágr l tujsotta.
Politikai, kösgaadaaágl éa aaépirodalml hetilap
?
— Hegverték a rendőrt. B tjkó Ignác ÓB K 1 ó
BlúUJVktbt ...
József Gheorghenl (fyergyóaaantmiklósl) lakósok rémsé- Cgéea év»»
Lal 16u.
FéMvie
. 8> •
gén végig énekeitók a várost. Mikor csendrj intette Negyedévre . . 40
KMlSldre egy
, 81,4
szállítására és szétosztására
őket Balul Gheorghe rendőr, rátámadtak ós megverték. Példányonkénti ára 3 Let
. . i k miadaa »»«• *
Két-két hón.p es 1000 1000 lej büntetést kaptak halóbizományosokat s fuvarosokat.
Hirdetési díjaz a Ugiloaóbban számíttatnak.
Bég elleni erősaak miatt.
Kémliatok nem adatnak vlaaia.
Ajánlatok feltételek megjel'jléBÓsel a „CSÍK" Gazda
Nyílttéri kOilam nyak (.',» aoionklnt Lal 25 —
— A Frumoasa (ssépvizi) Teli Vilmoa a
1
sági SIÖvetkezetMercui-ea Ciuo elmére -üld.-ndök.
bíróság előtt. Fjlyó hó 20-án tárgyalta a helyi tör- Kiadóhtvata : Uerourca-Cino, Strada I. C. Bratlanu 50
vényszék S)B Karoly azépvlzl jegyző ügyét, ki. mint
UmereteB, a nyáron egy mulatság alkalmával Stl Fe— Értesítés. É'tesitbro Mercur <a Ciuc (Csikseerenc cigányzenészt seretes v&dászfegyveravel agyon- red ) ég Cdikmegye közönséget, hosy fogászati műsor
lőtte. A bíróság a megidézett 40 tăcu közül ha'o: kl m mat Brifos (Brassóba) S r. R <<ele Ciro' (K <pu uecc)
hallgatott, majd miután aa agyonlőtt c gányzenész epja, Koroaa kávéház tőitomízédíágába 60 sz. alá helyezId. Sil Ferenc a fia késiben eltört nagybőgőért is tem át. E'uron bucsnzom s mondok köszöietet M. C'uc
Mercurea Ciuo — Csíkszereda
kártérítés megítélését kérte, eirendjlték Mlcel Miska (C ilkszered j as Csikmrgye közönségének a szívélyes
I.
C. Bratiann-uooa 68. szám alatt.
helyi cigányprímásnak, mint szakértőnek megidézését SBg<rt és parifogásért, melyet 10 éven at velem szemea a tárgyalást es év decdmber 3 ra halasztották
ben tanu:itoitak. Műtermemben »z:v«sen ea k> dvesen
Elvállal és k é s z í t :
— Elítélték Caákit a szalma miatt. A köz- látott veodágek és páciensek lesznek mindig. Szmur
Nöi- és férfísapk&kat,
Z
lgmond,
vizsgázott
fogász.
mondásbeli Ciáki szalmája biróság elé került rzuttal.
Bundákat,
Csáki István Dénest! (dáafalvi) lakós saalmáját udvarán
Lengyelkabátot,
Egy
drb
bácsi
gyártmányú
3.
számú
pénzszekrény
u^y beiyezte el, hogy az tüzveBsólyes körsetben volt.
Magyarkabátot,
jutányosán
eladó,
„L
q
ui
dator'
ügynökségnél
800 lej pénzbírságra Ítélték.
Merourea-Ciuo.
Kabát gallórozáat,
— Gyaszrovat,. Bigáca litvánná BZDI. Gidró
Bírrel bélelést,
Kíaália, 47 éves korába^, október hó 21-én meghalt 2 drb yorksirei tenyész igazolványos
Kézmeiegitőket,
Cirta (Ktrcafalván).
kan eladó, Bodó Gábor birtokosnál,
Női nyak- és
— CaikBBentsimoni Geréd Mihályné szül. Baga
Santimbra-Oiuc.
1-2
Vállmelegi
töket,
Ágnes, 67 éveB korában, folyó évi október bó 21-én
Javításokat,
meghalt S malmion (CaikszeoteimonoB)
Egy teljesen uj ,Zepbir" kályha, egy szalon garVadbőrök kikészítését
2-3
X
— ÖÍV. Páll Jánosné szül Vas Veronika, 70 évea
nitura, egy háló szoba eladó. É'tekesnl Pototzky
korában, fo'yó évi október hó 22 én elbalt Toputa C.nc
Kristófnál, M«rcutea Ciuc.
(Csiktaploczai) T matése október hó 24 én di:u;án
3 órakor less. E Lunytat nyolc gyermeke és kiierjedt K:rasem a .Gibaba* zonşora kivonatát teljes szövegrokonság gyászolja.
gel, akér kölcsön, akár örök áron. Cim a kiadóban.
— A rézaegseg bünoselekmény. M-giruV,
hogy »z uj büntető törvény szigorú büntetéssel suj ja Lehetőleg külön álló 3—4 szobás (konvha, mellékhelyiségek) lakást bérelnék. — Címet kiadóba
a rasztgseget a kl is pellengérezi az elítélteket. A
kérem.
napokban tárgyaltak nálunk ie hasonló eseteket, amikor
IB Faaakaa Árpád madarasl, Todor András és Kóaa
Péter Cosnea (kóetelel ) lakosokat réczegaéj miatt
oonservatoriumi módszer
600 -600 lej pénabüntetarsel bü tették.
Bzerint, j n t á n y o a a n ad:
ELSŐ KÖNYV.
— Elitélt kerékpartolvaj. Péter L jos P.u'oni
S
P
R
E
N O Z G I Z I , M.-Oluo.
(pálfalvO lakós m»g 1931-ben kerékpáron bejött a vá Irta: URMOSI-MAURER BELA
Str.
I.
Q. Duoa (Qimnázium-aooa) 130.
rosba egy moBieiőadáat megnézni. Mire a mozinak vége
a román miniszterelnökség
lett, BB előciarnolban hagyott keról párja ia eltűnt.
kisebbségi tanulmányi hivaFeljelentése alapján a nyouozás rá IB akadt a kerék
talának volt szaktanácBosa.
Eg7 szoba, konyha kiadó, bútor nélkül.
párra SÍÜCB Gyu a Sculenl (nsdafalvi) lakásnál, akit
A KIÉLEZETT KISEBBSÉGELLENES
Cim a kiadóhivatalban.
most a kerékpár lopásért egy évi fogházra ÓB 2000 'ej
4—
pénzbüntetésre Ítéltek távollétében, mintán a tárgyaMOZGALMAK ROMÁNIÁBAN.
láson nem jelent meg.
A KISEBBSÉGVÉDELEM JEGYÉBEN.
— 80 lejt lopott a köaségi ssolga. A mai B isz erez h e tő a
időz legkeserűbb szatírája aa BB Ítélet, amit B>mbu „CSIKI LAPOK*
Ioan B caz (oékási) községi sio'ga ügyében hozott a
Ára 80 lej.
helyi bíróság. Bambn liant a köaségi előljárÓBég fel- kiadóhivatalában.
tis naponként n j formák olosé 1
jelentette, mert 80 lejjel nem tndott eissámolnl. A helyi
árban, m e y t e 1 > 1 T> t u « t ó l c
biróság egy évi fogházra éa 2000 le] pénablrságra Ítélte, Klassalkns és Remekírók eoroaatot keresek ţ ţ
de az ítéletet négy évre felfüggesztette.
alkalmi megvételre. Cim a kiadóban.
g
VKNCZELTANÁRNÉNÁL
K
Ugyanott kéaaülnok minden— Palyáaat saülésanői állásra. Smmartio
)(<>>
aemü női kalapok eisőraadtt
(Cslkssentmárion)—Ciuc ml (Csltciefeefalv) község
anyag hoaaáadásávai. Kalapok
elöljárósága pályázatot birdai a községben ű r ö déiben
Itaiakltáia a legröxidehb Idő alatt.
levő szülésznői állásra. Palyázatl kérések 1937 nov m„Sftta"
Mercurea-Clue, I. C. Bratlann (Oimsáber l-ig beadandók. Fizetés a köaség költségvetésében
alnm)-nooa 111. sz., a Sörház köaolében.
megállapított összeg. Bővebb fúl világosítást njujt a
M
községi elöljáróság.
„Qnadsat Slga
— Sokba került a hat rkllgazitás. Mihály
„
Wiatpaaafiag1
Laios és Dániel Imre Armaseni közbirtokossági vezemárkákban.
1 —B
tők as aarárkisajátltások Idején Cosnea (Kóetelelr )
a legzaebb és legtartósabb
Nagy raktár! "Vfea Bi Olosó árak!
maatek határt kiigazítani. A vidlrat sserint a határkivitelben a legjntányosabb
Minsltás miatt elkeseredett gasdák bosesuból fe'gyuj
árak mellett esaköaöl a
tatfák nóhánv kóstelekl lakós erd*l kalibájit, melyekben ruhanemű is bentégett. Mort l - l évi esárásrMerourea-Oluo—Oatkaaerada.
î î 20W e; p inabirságra Ítéltek ő<et
Mfsastett Vákár ktayvaysndálábaa, Mercaraa-Clae

REPATI

BORYIZ

SZUCSMUHELY!

Vezsenyi József, szűcsmester. I

HEGEDUORAKAT

KISEBBSEGI KERDESEK
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M O D E L L KALAPOK

\

FRISS HÓ- ÉS SÁRCIPŐK ÉRKEZTEK

Könyvkötészeti munkákat

Mandel Béla cipöüzletében,

V á k á r ü z l e t . Mercurea-Ciuc.

