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égre szivünket s példával, élettel, hitbuzgúsággal legyünk
Meghalt Mao Donald. Az ntóbbi évtizedek egyik

Ü E legrokonszenvesebb
U L politikaiCegyénisége
i rR'.mssvC M>cU L T I )
mego'riáaa ea esztendő problémái köatt'. a legfontosabb- Donald volt angol miniszterelnök útban Djlamirlka-

hűséges alatvalói Krisztus királynak.
A megnyitó után Cselínyi Béla fflgimn. tanár, jegyző
nak látszott. Mindenfeléi lépisek történtek Ilyen irány- falé egy ocánjáró fedétertén hirtelen meghalt. Mac íelolvaBta a mult közgyűlés jegyzőkönyvét; ennek egyik
ban s Magyarországon jelentés politikusok, politikai Donald szegény skót csalá l gyermeke volt. KijröMágns pontjában az elnöklő igazgató meleg szavakkal méltatta a
csoportok sttrgntték aa u.ódáliamokkall mogegyessst munkásból emelkedett aa angol világbirodalom minisz- távozó tisztikar: Dr. (jyörgypál Domokos elnök, Ur. Hirsch
Hugóné rendxzőbizoltsági elnök, Buszek Gyula titkár, Ajvász
ezen a téren. Ejész lrodtlom alakú t ki a kérdja körlli terelnöki székébe.
JenS pénztáros, Bakó Kálmán jegyző, CBászár Jolán csoporta az utédállamo't mindenikében akadtak polltltuok,
vezető — évek hosszú során át végzett buzgó, lelkes, erediklk a kardéi t felszínen tartották a Bnnak rendezésé
ményekben gazdag, áldásos munkáját, mellyel a helyi népbsa látták a boiaó bóka mecazllárdulását éa a lelkek
nyugalmának belyraállitéaát Csehsslovákltban és JugoRndVivlll flgyelemra má'tó cikket olvastunk a szövetség életét a virágzás magas tokára emelték, ugy hogy
szláviában mrga a kormány vette kezébe a tárgyalá- Cniki N'plsp* foiyó evi november 10 lkl Bsámábaa tagozatunk ott szerepelt az országos kat. egyesületi szervezettség mintaszerű tagozatai között. A távozó tisztviselők
sokat 8 ato'i aa ott é:6 kisebbségek részére nagyarányú Kovács K<roly BzsrkaBzló tollából.
ku'iu álla és gardiságl könnyítéseket eredményeztek
Akárhol láttak először napvilágot ezek a müked- érdemeit a tagozat jegyzőkönyvében megörökítik. Ezután dr.
raicdket országba?.
velésünk mélyébe látó tiáz.ta goudolatoSr, különösen Máthé Liszló ügyvéd, titkár tartotta meg beszámolóját.
A jelentésből kiderült, hogy a tagozatnak négyszázöt
Ntlunk Bitblen litván cikke volt az első bang, örömünkre szo'gál annak átvétel-!, bzokuak u ml köza-nl rrfl x ókat váltott kl a többség köréből s azt az életünkben való felelevenítése éa a vele való auono tsgja van, a tavaly elhelyezett 410 darab naptárt, szóval éa
tettel buzgólkodott a keresztény sajtó terjesztésén, több
utána következő Bsámoa bsieő és külső vélemény nyil- sltásnab jÓBBándéka a Csiki Néplap részéről.
gyűlést és értekezletet tartott és elismerésre méltó módon
vánítással együtt élénken kommentálta a bazai sajté
Mert mükrdveiéeüek nekünk Is volt. Tökéletlen
és a politikai élet jelentősebb tényezői IB boazászéltak. megszervezett, f»jsuyos fe'sde;o8at vállaló mükedve- vette ki részét a kath. nagygyűlés sikeréből is. Dr. Csipak
A nyír foiysmán élénk vita folvt a kérdés körül, az lésiink. Olyau, amely a v.dáfci nivóu jóval fdlüiamfií- Lajos kanonok, Albert Vilmos lőgimn. tanár, iigyv. alelnök
őszi slnalai tanácskozások során padig igen komoly kedő értéket képviselt művészi erőben, nem^aii kul- és Szilveszter Sándor hittanár tartottak előadást a szakosztárgyalások voltak ez irányban a magyar állam meg- túránkat ápoló igyekezetében éa a jótékony segitsh tályi üléseken. A beszámolóban meglehetett állapítani, hogy
a tagozat csendben, íeltünés nélkül, de annál lelkesebben
blzottalval. Komoly eredményeket annal ia Inkább re- Bzociália tevékenységében egyaránt.
dolgozik és oly?n célkitűzései vanaak, melyek megvalósítása
méibetünk, mert falson a kisaatant-szövotBÓg többi
ldő>, amikor ez a mükedvelésünk büszke- nagy népszerűsítésére szolgál a Népszövetségnek. Kalamár
államaiban meglehetői könnyen kezelték a kérdést és BéggelVoltak
töl'hatett e). Rsgyftgó p*:dái m^g ott olaek Gábor kereskedő, pénztárnok jelentésének elfogadása után
URrn riid'afe vis-za a jelentősebb engrdirényektői. N;m mindannyiunk
Biivéber. É-< (g<:Bz tiirssdaimuck t do- Albert Vilmos mondotta el ünnepi beszédét. Tőle megszokott
régon került nyilvános-ágra a némat-lengy*! egyezmény Kntos lélekkel kspcfo'cdolt
bele a munkának ebbe » lendülettel, meggyőződéssel világított rá a kath. Népszöveti?, amelyben a két ország a területin é.6 klstibbaéguE vonalába,
csl'udatos, hozzáértő kezek nyom:.n az ség áldásos működésére és működési területére, melyen legügye*. embBri módon kölcsönösen szabályozta, bebizo- élet jólesőahol
hlmnueza tört f ii.
hathatósabban a katholikus akció utján lehet dolgozni. Nem
nyítva ezzel, bogy m?g szélsőséges nemzeti alapon álló
A z a m ü k e d v e l é s é l t e itt a r m y k o r á t , amelyért volt ennek a területnek egyetlen pontja, amelyre nézve meg
parancsuralmi állsmok Is li-ztelptbeu tartják a terüleKovács Karoly most szót e m e l B ameiyről ugy x e l i , ne jelölte volna a helyes tevékenységet. A kath. sajtó, iskola,
tükön élő nemzetikisebbBégek jogalt.
hogy m l n d t u erőnkkel kl kell m e n t e n é n k a gyűlöli ö- templom, szociális és vallásos összelogás képezzék testvéri
Az előzmények tehát szépek voltak s a remény- d é s m k fojtogató, aa elgáncsoiáBnak alattomos utvusz- feladatait a tagoknak. A hatásos beszéd után Bírd Dénes
ség ébredezett szivünkben. D-s a várakniás hiábavaló tőlből.
két szép költeményt szavalt nagy sikerrel. Befejezésül Biró
voit. A napokban tarolta meg ugyanis Kánya Kálmán
E{észen rsánk Hzahott jajkíá!tás ez. Akárhonnan föesperes megköszönte a tagozat leköszönt és uj tisztikara
magyar külügyminiszter külpolitikai beszámolóját a jön fajdalmss tükörképe, a DIÍ E.lk^dv tlsuhe.i, agyoo munkásságát, mely után a közönség a pápai himnusz hangjai
magvar rádióban. Ismertette a kisebbségi kérdss terén gyűlölködött, teBpedésra kárhoztatott és testvérkezzel mellett távozott. Délután & órakor vecsernye volt, utána
az utódállamokban elért eredményeket és besséde során megfojtott mükedvuléeUnknei.
intségí körmenet, majd Te Deum fejezte be az ötnapos
elmondta, hogy R imániában a kisebbségek ügyének
ünuepsé&tit.
Ma mir mindenki li»j»"ml:. ty^rt aa uiúb'üi

Mükedvelésiink.

rendisége egyelőre ho.lpoctra jutóit, mluláu a közeledő
válasstáBok miatt Benkl nem meri vállalni a felelőssé- tendők alatt a köz abból as lt.dokoiailac, abból a kellemetlenkedő tempóból, amelynek vegűl ía sikerült kiget e nagy horderejű kérdésben.
könyökölnie útjából mindazokat az ertékaluket, akik &
ba tehát aa egésa évi tárgyalás, barátkozás, hír- BBÓ legnemesebb értelmében mükcdveltek ebben a várAn aknánáa.
lapi vita eredménye egy másfalmilllóa kisebbségi nep megyében. Elsorvadásra ju o'.t az a gyönyörűen szerAz aknáaá*! gonoaa
Hz&udáku,
ellenséges
indulatu
jobb sorsának megteremtése érdekében. Atárgyaláaok vételt kulturmenka, amnly bizony mind malg a legx
felvételére irán^-u'ó keadaményeaés jelentőd magyar eredmény-JBebb rísae volt a m^uikra maradas törté- müveiét. Hipzni j'.a b -kábsn és hahoruban egyaránt.
politikustól jött B hogy as őszinte volt, azt bizonyltja nelmi idejének. Az volt a kezdeménytzést, a Jövób i Fúrják »et bél-és polgárok napi kenyér gondjai alá
vagy oll >3?éges csapatok hásábs, mind&aképpdo alattoa számtalan megegyezést sürgető hírlapi megnyilvánu- látáet, a magunk Borsának kialakítását illetőleg.
mos v?3i»da>tn. AZ aknttfcjok közül )rg'.jm;rtebbek a
lás, ami a magyar sajtóban évek óta napvilágot lát B
Fájdalmas veszteség eţnek ea snn;, i reménység- tftrjadilml együttélésben hiazaálatos töltések. Naponhogy azt od-tát mlcdenkl ősaintén akarja, arra bizonyság aa a kitüntetőfigyelmesség Is, amelyben mlFden gel elindított, önz.3tl<?9 kuHu~muokának eibénuá^ü. kint találkozol: vülttí. KÜiöűöaeu saját fajtád állítja fel
politikai vendéget részesítenek a amalynek legszebb Történt ez a múltban nfeár kicsinyeskedő becsvágyból, gyanútlan éle U'jíidr;t azon piiUnatban, bmihelyt észra
pildájs volt aa a fogadtatás, amelyben a csehszlovákiai »kár féltékenyked^sfcől vagy a pişcot uraiul a^aro veszi, hogy élhatsz. Eb^en a Bzakmában aa Irigyéig
vadaszatokra Magyarországon átutaaó Károly királyt d ktftiorltus hajlsmból, mi tisztán áll ulótiunk a rom- ta.szl a motort. Es fdik-ipcsoihaiod magadra a legbolásnak eredménye.
klagyaitQbb védő hálókat, mágis rászaladsz valamelyiróazeBl tették.
Ezért érint kellemesen a Cslkl Naplap nak sz x kére anoíusk a zseniális pokolgépeknek, amelyeket a
Da minden kísérlet, minden reménység dugába gysz u a, amellyel azonobíija mutút Kovács K>ro y tj-oívíriéí
halyez^tt el az álBí'd tanárén. A mihelyt
dő't most, amikor a választások előestéjén senki sem mogíatáinival és értékelései vei. Milyen !:ár. bogy mi-;d)e,
a
uyuţodalmiS
otthonodból kiszaladtál ogy p rmeri vállalni a felelősséget az előtt az elvadított köz- nem akkor törUni, amikor még voltak fjuutartáül ée c'.g aam Vágy blztoi. Csak
a gyüljldtnek, a gáncsnak,
;
vélemény előtt, melyet olyan felelőtlenül elmérgealteul áim^nutenl való értékelak.
az irgys ga»k aknálvxl találkozol. Mslyiic robbau,
és gyűlöletre hangolni engedtek. Másfélmillió magyar
malyik nem, d-< «gy pillau viig Bsm érezheted azt, hogy
klB^bbség sorsának faijavitása felelősséget jelent aktot,
téBtvér'rk kSüL'tt vagy, hagy
ombar egymáBi támoKrisztus király iiunepe városunkban.
smikor tizennégymillió románt
senkit felegató,
stígiiő
és
Bzontő
kőrcyazotének
vizein volnál.
lősségre nam vonnál: 8 a román sajtónak ellenünk iráEgy éve, hogy Biró Ferenc főesperes-plebános ineghi Fáivalnk, városaluk egész közéletünk Ilyen egymást
nyuló dtthrohamait, a népszerűségre törekvő politikusok vására P. Lukács Manszvét ferences missziós atya, a kiváló aláaknázó igyakesattal vaunak eltelve ugy, hogy a jo
legolcsóbb háklerfogásává kljátaaott kisebbségellenes szónok, szent missziót tartott városunkban. Kegyelemteljes
csodálatos kegyelme csupán, hogy még levegőba
ussitáaát közönyösen engedélyezték napról-nap™ ós munkát végzett és alig volt kath. hivő, aki ne hallgatta I'itea
aem repültünk egész egymásra acsarkodó, egymást
nem akadt kormány, aki ennek gátat vetni megpróbált volna a beszédeket és ne járult volna a szentségekhez.
pusztitó turáal törkünkkel együtt.
volna. Bőt most, aa uj választások előestéjén, azt ta•
#
Hogy ennek a sikeres és lelki kihatásaiban ma
pasztaljuk, hogy a lsgroBBBibb előjelnek tekintik ilyen is érezhető
•
missziónak ereje ne gyöngüljön, Biró Ferenc
jelssavakkal menni a választási küzdelembe. Pedig a föesperes és a római katholikus egyház község ugy kivánta
Csak frtlra csúszott a téma. Mert a vezármü má.la
kérdést rendezni kell. HÍ nem ma, holnap vagy holnap- éltóképpen megülni Kriszsus király ünnepét, hogy misszió csak a hüdiíecbn ki élastöltúsü reménységére akart
után; de rá kell jönnlök a hivatalosoknak arra, hoţy njitást hirdetett. Már október hó 26-án kezdetét v«tte
-plU:. A* tgi.zi aknára. Arra, amaly nem ilye.i nyjaa oraaág hatarain beiül a legfonsoaabb probléma annak lelki megmunkálás. Lelkivezetőnek P. Szőcs Dénes a sumuleui rao.u t, p itfcsoy dr::ölcaötkal van töltve, mini az egyaa ötmillió állampolgárnak a aoraa, akiiét e főidről (somlyói) háztőnököt hívták meg. Az öt napon át tartó
rágc hálása. O yanr^, ameíyxek gyujtózslnora az
eltüntetni asm etnikai törvényekkel, Bfctn nemsetvsde- áhitatosságon és konferenciabeszédeken zsúfolásig megtelt a óiés iendii .
hatóanyaga a tömeggynkolás az ;avelemre való hivatkozással nsm lehet. Csak a teljes jog templom. Férüak és nők, hogy az ifjúságot és gyermekeket .Iciyo, a vér <5z nek kaja és hajtóereje a «yülölet
egyenlŐBég éa knltnrális függetlenség az az ut, maly a ne is említsük, tömegesen végeztek szentgyónáet, Bzentáldo- cifatokb.i szigga^ó kegyetlanaég», Abból aa aknából
megbékélésből vesel s egy nemsst védekezésének min- zást. Szombaton éjféli 12 óráig szentségimádás volt. Vasár- ikar'uak eliaúu nl, ainoly ngész munkát végez. Az
den külellenság ellen legfőbb blstosltéka a határokon nap október hó 31-én ünnepélyes szentmisét mondott Biró áldozatát tevestő. kltipi a földi nyomorúságból ÓB atbelőll nyugalom és megelégedés. Aki est megcsinálja, föesperes, mig a szentbeszédet P. Szőcs Dénes házfőnök dltaií a hősi temetők tolavenyébe, hogy ott bőséges
as tübbat tett hasája érdekében még a határok védel tartotta. Gondolatokban gazdag, meggyőző erővel mutatott gyümölcsét ontsák a különböző korok üzleti vállalkomére létesítendő Maglnot-vonal kiépítésénél ls.
rá, miért van szükség Krisztus király ünnepére gyermeknek, zásainak., Ejy ilyen akna a mondanivalóink termékeifjúnak, nőnek, férfinek, öregnek, szegénynek, gazdagnak egy- nyítője. É i azt az aknát a napo&Dan robbantotta fel a
aránt. Szentmise után a közbirtokossági székház nagytermé- rádió hire, lnn9n jó pár <*zer kllómétsrre Singhai ,aiat;,
ben, nagy közönség jelenlétében tartotta meg a Kat. Nép- 4 azsr.incsátlen kínaiak kárára és veszéiyére. Éppea
ebed időban tálalta fal a rádió annak a szegény 30 ^zer
Az EMKE kisajátított birtokaiért 4 millió lojt szövetség ünnepi közgyűlését
kinMaak bulláját, akiknek állásai mögé a dicső j»pán
állapítottak meg. A c ujl (<olosavári) Itéiő ábla előtt
A közgyűlést Dr. Gál József ügyvéd, elnök betegsége
adssreg aknát furt és a manayei birodilomaak ugyműit héten folvt le aa EMKB egyik kártérítési p .re, miatt Biró Ferenc föesperes, a Népszövetség igazgatója nyi- •-í'rre
acdzer copfos fijd polgárát küldötte fel az
amelyet as BMKB-tól kisajátított 360 boldas algyógyl totta meg. Megnyitójában rámutatott arra, bogy e napokban BLyáik h*rai
hói; gzjílemavel való korai találkozásra. — Hát
birtok ÓB Kun Kocaárd-féle 86 ssobás kastély értékel- három ünnepe van egymástkövetőleg az egyháznak: Krisztus eüt a hírt
ian?a kóübál mígkoatrázzut. M udjirt az
nek megtérítéséért adtak be. A tábla most megtartott király ünnnpe, Mindenszentek ünnepe és Halottalt napja. Az jbéd miliő!.
yen akna a hadiiparban, a háborús lechfőtárgyalás án 4 millió lejt állapított meg a kisajátított egyik a küzdő, a másik a dicsőséges és a harmadik a szen- ikásau nam Ilétezik.
O.yan tarületat aláaknázni, ahol
birok kártérítése fejében, aaaal a 32 millió lejei köv vedő egyház ünnepe. Mi élők vagyunk a küzdő egyház. Ha 30 ez<«r harcos van elhelyezve
mág akkor la lehstettdésael aaemben, amelyet aa BMKH támasatolt a kisa- becsülettel ahaijuk megállani a kemény harcot a elakarunk ien, ha aat egymásra herlngeszük.
pnutitó
játított birtokaiért.
jatni a megdioaőttlt, diadalmas egyházba: Akkor emeljük aknásó találmánya a hadlállapotnák, Ilyen
ahol uamtól-

Apróságok.

BEL- ES KÜLFÖLD.

a-lk oldal.

C S I K I

LAP

46 szám.

0*K

— Miből lesa aa utásaatl kihágás. Bs ls egyik
ízemben á1!ó ellenségeskedésről van m6 elképzelhetet- bérházában béreU a nyomda aa UslethelylBégét. ERT
len. Ai ilyen tömeges pusztításra Crupán a jó béke- bérBBeraódés bizonyára szintén nemi jelent „hátteret*. furcsasága a mai Időknek, mikor egyik hatóság a máIdők emberónek aknái képesek. Aaok, amelyekkel mai
A két réssvónytársaság egymástól teljesen füg- sik jogkörét zavarja intézkedéseivel és csak a véletlenen
aprÓBágaink mondanivalóit elindítottuk.
getlen. Hogy a róssvónyeaek itt ós ott róssben ugyan- múlik, hogy nem a fél bnzza a rövidebbet akinek

azon ssemólyek, ason nem ütköahetlk meg senki, aki dolga van velük. Siacrilun (CsikBzentkirályon) fát hordtndja, hogy egy olyan kis városban, mint a miénk, tak az erdőből aa állomáBon levő faraklárokba. A keMár Bióltnnk erról a nyílttéri mániáról, amely
nincs két vsgy több rendbeli kösönBég, mely külön reskedelmi célokat ssolgáló fát messziről meg lehet
egyes újságokban dühöng B valóaágoa háborúvá növi csoportosulhatna
u?yan ismerni, de azért a csendőrség egy papíron ugyan
egy-egy társaság körül.
kl magát. Aa illető lap történetében bizonyára nagyobb
de szokásban nem gyakorolt rendelet alapján
N»m tetsalk nyilatkozónak Dr. Kovásanal Gábor meglevő,
Baenaáclóvá la növi kl magát, mint a kínai háború, a
belekötött. Az erdészeti hatóságok ugyanis előírják, hogy
jogtanácsosunkká
történt
megválasztása,
aat
quaBl
bamár agyoncsépelt spaoyol háborúról nem ia szólva.
az erdőből leszállítandó fának bütüje le kell legyen
Meri mit la érdekelne bennünket most, hogy S inghat feketltéBÜnkre, mintegy vádpontként állítja be. Álljon fokolva. Bat a rendeletet sehol nem alkalmasták s attól
itt
tehát
e
választásnak
teljesen
politikamentes
töreleatének milysn jelentőlége v a i B mennyivel fokoaza
maguk az erdőőrök ÍB eláliottak, de a sancraienl (csíkBaeut-Oyörgyl profesBaor Noael-dlja a magyar paprika- ténete :
Amikor 1931-ben a betevők megrohanták a péna szentkirályi) csendőrség emberei belekötöttek a Bzao&lytermelést, mikor aat látju<, hogy Beeső litván ur B í talanságba us a fát as ut mellé lerakatták. Másnapra
r á l t o n (Biróton) aat ttzenl Buh litván uraak, hogy: Intéseteket, nem volt pénz tisztviselői flaetéBekre, adóra aatán tlszláeódott az Ugy a csendőrséggel, de akkorra
stb.,
ugyanakkor
as
ügyvédek
legtöbbje
nem
vállalt
„Fenntartón azt, hogy Öa vetett a társadalmi etika
viszont magjelent a tulajdonos cégeknél as útmester éa
ellen s kijelentem, hogy társadalmi intelligenciára ós psrt előleg nélkül. Tekintve, hogy a mezőgazdasági utáBBBti kihágásról jegyzőkönyvet akart felvenni, mert
végrehajtások
felfttggeBBtéae
csak
év
végén
(december
képzettségem folytán nincs szilkségom fogalmazóra,
18) követkesett be, addig a nem rendezett váltókat az ut mellé lerakott fa életveszélyes közlekedési akavlsaont Öa jól tette volna már a mondatfüsés tekiaóvatoltatni és perelni kelleti aa elévülés megakadályo- dályt jelent. As ügy tisztázása nagy huaa-vona után
tetéban ia, ha mással fogalmaztatja meg nyiltterét*.
céljából. Bz havonta kitett pár BBáa darabot. AB sikerült le, mintán a két hatóság megértette egymás
Hit nincs Igaza ennek aa urnák. Kl mer még e Borok zása
óvásköltséget
kéazpécabenfizetni kellett, ami tízezrekre szándékát.
ntán kételkedni Beeső Oábor ur társadalmi Intelligen- ment. Perköltség
eíőiegri nem telt.
— Működési engedelyt kapott a Sanaimion
ciájában ós képzettségében ? Vagy talán az erkölcsE
ikor
kellett
jogtanácsosnak mellé olyan ügyvédet (osikssentsimoni) felekezeti iskola. A enksz^ntbiról mlaőséget vonjuk kétsegbe, amellyel megallapltja,
hogy Buh István ur a társadalom ellen vétett? Nem, keresni, aki előleget nem kívánt. Ezt megtaláltuk Dr. simonl felekezeti ísaola sokat vajúdó ügyét vegre megoldották. Ai Iskolákat a napokban miniszteri engedély
a világért Bem I Iakább higyjttnk el neki mindnni, meri Kovásznál Gábor személyében.
Ellenben mit tettek akkor Dr. KeresztaB Iaiván érkezett, melyben értesítik, hogy nyilvánossági jogát
különben még egy nyilttérl közleményben fogja igazolni
képzettségét, mely őt feljogosítja arra, hogy a görög éa Károly? Bitótjük visszafizetéséért pert Indítottak visszakapta éa eszközölheti a beiratáaokat.
— Elitéit adóellenőr. N*gy Károly a h^lyi
bölcselőktől Prohászka Oitoüáron át Dr. Tóth T.ba- ellenünk 42 396 Lej erejéig (ţeress-.t beadásának nApjt
márig BÍO ,la9í o y a i jo^ojltváa^a nincs a t á » a d j l m i 1931 szeptember 6 és szám* 5733—1931 jbir.) s hogy péDzU;yig»z£aióság volt adóellenőret, a torvouyaz-.-i
etika elbírálására, mini neki. Persze ciak Muc ián. ast gyorsabban és biaiosan megkapjak elvaltaitok tőtünk két hónap: fogházra i tei te, mert a B irzava (borzsova )
Mert a többi vllágrésaeken háború vao éB gondok annyi pert, miből betétjük kiteljen. Igy kaptak behaj- közbir:oko3ság>ól ötvenezer lejt vett fel azon a c.men,
apasztják aa emberiség szlvét-lelkái, vérát-élotét. D í tásra 21 drb váltót 176.400 L j értekben, melyeket hogy a közbirtokosság adóeltitkolást ügyét o'lntéal.
Bserencsére v a i egy sarka a világiak, ahoi nincsenek javukra kívántak bah^jtanl. A feleket felszolltouak, a
— Eladta a lefoglalt szénát Mo:nár G,uia
ilyen löldrejgető kérdések és sz emberek mindéi (erőseteket beadták, de nem bi yjgezték fel. Mikor Luaca-de-jos (<yimis£Ö2epioki) {azdáná C rbuGhaorgnd
ez
aa
eljárásuk
tudoatásuakra
jutott
éa
nehezen
gongondja oda irányul, hogy kinek van egy két uccára
hwlybóll ügy ved jogarőj biról itéiet alspjaa fogiaiast
szabott faluban a társadalmi etika elbírálásához kellő doskodtunk a bélyeg költségek fedezéséről, azt akkor vezetett és az udvaron levő szénát zir alá vette. AB
társadalmi Intelligenciája. Boldog vidék, boldog em- nem fogadták el, m?rt a felszólításokra már addig árver;are kitttzöst nipon a lefoglalt asóna nem vo.t
annyi pénz folyt be, amiből a bélyeg költség futotta, ssho1, mire Melaár ail::n eljárást ícditottak a lefog'*it
berek I
Népdal gyűjtés. sőt felesleg ia maradt. Tehát utólag felbélyegeztek a áru eladása mUtt. A biróság 15 nap elzárásra és 3300
Bgy nép kultúrájának, lelkületének legélénkebb kereseteket ás aa ügyeket — to.'ább fo>yiatai céljá- lej psrköitsóg m^gtériiesére Ítélte.
tükre a nep száján termőit dalok gyüjtemenye. Az ból — átadtak akkori joţtaoâcso íunknak Dr. Rimbiuar— Elitéit Bsebtolvaj. R»iáa Fiórl sf.-ghöorgtiíui
egyszerű, népitekből fakadó dalocska sok mindent osk. Akkor deráit ki, hogy miért nem törődtek az ei- (>ep^iszenifvnrjyi ilie:Ő!>égU, 39 óvás clgaDyaaszcuyi
eláru'. Beane vaa a népfi ínak, lányának minden ke- évaiéssel ós magbizójux erdekeivel. Egy néhány adó Pdicu randőrsUüt^lselő z-iebioiva.lâson tettenéne. A
serüBege, bácata, szerelmi, vivódáBa a mindennapi suikical megállapodási iéteBitsítek éa azoinak részben tolvaj aiBzoayt átadták az ügyéüzsegnek, amely iefeiynehéa élettel. S^kssar o'y.u megkapóaa óle:hiek B oly je.zálo<ilag első ho.yen biztoeitotl, rsazbaa hamarosan tatta ellene az ^jiráat. Kşy hónapi elzárásra és 500
müvósslve csisso.ódott formában jaientkeBoek a nép- alogyonlltésre kerülő tartozásaikat batétjÜKből kiegyen- Uj pénzbüntetésre ítélték.
lelek e gyöngyszemei, ho<y nlnci az a tehetséges lítették és a követeléseket migu ;ra eagedaényaateisék|;
— A Kossuth nota miatt. S^beoi András
költő, kl különb fomábaa és szebb tartalommal tudná igy betáijücet 100 százalékban biztosították.
Kérdezzük: ki volt aa önzetioa ezen ügyvédek Ricul (rAkoai) laiOR ez ev sz-p'.íiujber 27-én a táucDa
megírat óraiméit, mlat ahogyan az a sz'ijról-saájr*
ment. Mulatozás kozb?n ast kívánta Palika clgáu} príadott dalocsiáDio magssülatik. Aa lrodiiouaak a köjtli ? K at arta az intezetet menteni azokban a sso- mástól, i'ogy húsza el n»kí a KoBsuth-notát. A prímás
miru
idOí
bfu?
Errö
a
választ
megad,a
igazgatóságunk
nápiasséghei való vlmzítárese íelujuáíi er;dneszeit
vonskodois a tiltott nótát elbutd a erre figyelmeztette
ezen a tarén s a népköltészeti niaúvutno: felhuu.ilási a jogtanácsosi álias bitaisésávol.
Eaayl a tórtendii igazság. BaLyi az ödszefú^gés is Saebenit, kinek mind :n erószauoj-ági biabava'.onak
é i kiterna.éaj a lefiajb) iroli.mi ternikak sorosjiát
bizonyult és végül ő is nngojugodoa abb>n, bogy ilyen
adt9 miodau nép kuiturájábao. A népkö.teásat termeke H Jeiai Nyomd* R:. és v Háronözákl Takarskponztár nótát máma ellnuaiei nem lehet. Az esetről azonban
mindig eredetiek s mindig u i i . Alkalaoazkodaak a Rísz vény ttrads ág köaött.
Fogadj') SierkuBzló ur szíves közléséért kiváló ludomis'. szorzett a csendőrség, amely eljárást indítóit
változott viszonyok szer,nt s vistzatttkrogiK a aép
eíleno. Szebenlt a biróság u vad isdokoiatianaága folytiáütalbiünk
nyilvánítását.
anyagi bolyaetát, lelki megrázkódtatásait ós nyelvének
tán feimoatette.
csisaolódását vagy romlását. Mostanában ia lehet hallani
Hiromszéki Takarékpénztár
— Ket nap egy pofonért. Spltzer Emil gyinapdalokat falun a fonóban üiő lányoktól, korcsmázó
Részvénytársaság.
meüi lakos síóváltás többen pofoaverie Turuczi Lászlegényektől, bevonuló katonáktól sót már a katonai
lót, ki íB,j.:iírt sí tett ellene küaoyii t-<mi soriesert.
elóképzős sors is megtermi a maga dalalt. Ereknak a
Spitzí'.rt
afiiiOu-ig 2 napi fogházra es 200 ioj psuzbüadaloknak kUlinöz fcrdekaBségfct kólcsönca aa a kevert
tuté>ro itóite.
nyelvezet is, melyet uz ^gyiZ' iii, roioáa i^ko áí
— A B „AGI84 U -EZÁV«>TKE3ET közmüveiődssi
de sem romácnl, Búm magyarat nem tudó falusi gyerSzíves t u d o m á s á r a hozom a m. t.
OBBtilyanak
ersdmfnyes munkaja. A Br isov (branmek a CBi-ndőrrei, katonaaagcal. hatósággal kapciola- *
hölgykSzttnaégnak, hogy hölgyfodrász
só ) A^Uz-szóvetkezöt müköd-s* során ki'zzüifoghatóoo
tOB kifejezések részére átvett. G^usz küiöo irod t mu
szalonomba megérkezett, a párlBl
bbblzoayitot;a, hogy a Bî jvciKt ztSi ut az, melybe UCCJÜvilágkiállításon az első dijat nyer.t
lehetne ödBaeállltaol a böridiiéaekekbói, mart hisz nincs
ieteM veza^^sül, a mc-itoi nth >z kcrülménvek közölt
a megyében, falun, ationnun pár embar meg aem járta
m á r k á j ú
is lehet boidogu'oi. Üí tíaf;iia kivül kÖBmilveiódési
volna a börtönt a bicska vagy uz erdókihágás nyomán. % „ I D E A L "
Bzakosziályt lét-si«at, mely ft^yedü:aiió példauusstu,
gőaael éa villanyaram nélküli olajA ketevttzedOB kisebbségi tors m'tden buja-báuatát «
pakolásoa legmodernebb «a a legeredm^ayi'B munkát v^g^z n kiriticbHdgi ma^yjr tár^afel lehetne találni ezekben sz ujabb keletű népdaloktökéletesebb
ff daloa körében. „H .azeo-K)ayv;ara* ezres p jidányokban, ha valaki rendszerein foglfv.toma a gyűjt'aükkel.
ban BIVILBD a uep £OZZA, VSLH es tVlvi.ISOSH misdea
Jó voinB, ha tanítóink, falnBi intellektueljeínk össze- H
îrănyban. A szövetkezői közmüvelődasí osztálya ebbm
írnák a teli eBtéken fonóban, foiusl mulatságokban
mellyel a leggyengébb hajnál Is a U ez evb'iQ najnv'BzerUao fzsrkea-.íteít naptárt is ad ki. A
hallható népdalokat és a nű l iiokuak a nép száján élő
legtökéletesebb eredményeket érték el. cg sorjsd-ilm:)?, a kls^bbadţt magyarság minden rétegéa<.s
valsozatait. Aa Igy összegyűjtőit anysgot akár feldolKé.em a m. t. hölgyhözBnség azlves
CA Hídiikörst Bzemeiőt» tsr.ó 82érk<^eiésDea mei(jelec>ó
gozva, kész tfioUmsnny&l egybekapcsolva v»gy ^kár
nyeraen l s j u t t a s s a k el lapunk SBerke' ztős*gébe, mondpárt'ogásit ia a személyes m«£gyózS€ • ioayvalaiu naptár pár aapon beiől ttríi! a fccgöcB?g
jak december k ö z e p é i g , hogy azt a karáczoay táján tf désit a tartós, hygtenlkag és pontos
tt e é. Az A^iaz Eozmuvelódesi szakosztálya leikhBmuratesen készített munkát helyez a koion^ţ asztalára.
megjelenő Üantpi saémba fel ls lehessen d).goeni. í<y i s kiszolgálásról. — Kiváló tisztelettel:
DRÓCSA AMÁLIA Tóbiás Ferencné u
hü tükrét iahesie &dji ansat a lelki vAlságnik e<> 5
— Foaztcgato bunszövetkeset Cioeubin
nyelvi elfrrdülétfee*-, tm!t mpünk a kat é/üzsd a'.att j>
Frizeria Tóbiás, Msrcui-ea Ciuc <| (Csiosóbitn). A &öroy%kbe!i cjar.úóröMg mar reg-o
t-zenvtdett. H • mind<-o fa'ubaa cdak egy iolkii-mer.rt-R «5 8—8
a Dr. HlrsahazasatOTlnmmal szemben, i a nyomoü ne után a >o vRjiáraasíg ut.-tn, amelyik a köshli
tmb-r :ikad, bkl a íLuafcát vall HÍJ a, mar olértük acélt.
fülvakb^c garázdálkodik. A napokban aeutan s\ke:üít
Azért bangsulyozznk, hogy minden fa'uban, mert ugyis elfog ii a fówitdüüket Qjófl Árpád ée Bici .k Sánszólva fa urjl-falura vannak e dalooikáknak váltuzatal
dor caicsci iakcsok Hzeméyeben, kibn-'k vezetesével
B azok a meg^e egére lcikbJ.tút visFzsdnák. ki igi
egy 7 t.-gu bteda garázdálkodott a Bzomsz^rio* falvakÖBbzegyüjtoít anyag igtn alkaimeB tanú m -.ny lí-noa hí.
— Szent Imre ünnepély a helybeli r. kat. ban. A nyomozás credm- nyeEppp .n Cisk Topiita-Ciuc
utókor számira a tpp n tzirt kuitnr er;6ko is volns. főgimnáziumban. Nivumbor hó 5 "O, Imr» n piáo, (Csiktapiocza) oa Sumulea (.8 .-m >ó) községekbe!! lakóNa^aajnáljuz tehát a farsdságoi, hacem iázunk hozzé, fógimnáíiu'Jiaak az 17ju-»g vádő^angéndk Udzt^letére soktól óBSíe^opott 2 -zikiir holmi kerüü eió az elfogotbogy az ünnepi esámosn ez a muaka megj j »nhe?Ben. S2ép n «líí-rhlt Unn'péiyt r.?nd^vett. Afiuk énpkszámai t.ik udvaráról. Gyöifi 61 kiderüli az ia, ho^y a csiceél
Ha sikerül, ujy aa érdem mindenkié lesz, aki a gyiij KÖ*ti, kü'roöien kinmolkí'dett Kodály „Bzókciy keser- vasuu hídnál eiuujva, kifosztosta az árul szállito széteshes hosaájaiu'.t.
veKu-e, nie;>heo, vhIsipí Najátos erejű éB színezetű kely fuvarosok szekenit, míg azok a hosszú u'.tól klmuzsikában, o!t zugot; és zesg tt a székely népballa- merüivo aludtak. így S.ŐCB Ktroly dtofilví gazda szedák tragikus viiágáübk mind:n szépsége, megrázó keréről ÍB ellopta nemcsak a rábízott árnt, da még a
pjoasza és slrána. A megtanítás n»gy munkája a a lovak bámialt ls elvitte. A vallomásokból kiderült, hogy
•öirtlüttKec rnüv/bzl Bf.lQ on»'u előadás 8irk»di E ek a banda 1984 auju-z'u^ában nagy szabású votnalrablást
Sft.-Ga-erghe, 1937 rovember 6.
én t- éa zenetanár érdeme. Papp D nea hittanár rövid is tervezett, amennyiben a csicsoí hídnál kiakuriák «ikt.irtalmnn betiztdábe? nsgy erővel hangsúlyozta, o tatni a SB mélyvonatot, hogy a nagy pánikban aa utaIgaa Tisztáit Szerkesztő ur!
Bdcses lopja folyó október hó 24 iki 43. számá- daliás magyar tiráijfi vonzó példájára — a nemes, sokat kiribolhassák. Bet a tervet azonban nem tudták
ban Dr. Keresztes Károly a Migyar Párt háromxBék- eszményt jrl em kUlakirásának rendkívüli jelentőségét keresztülvinni. Jaleeleg az ügyészség fogházában várja
megyei fő.ltkára aláírásával megjelent „Helyreigazítás" As líyen jellem nem tud nagyokat mondani, da tud nz egész tursaeág, bogy bünlxjstroicukat összeállítsák.
cimtt cikk minket érintő részére tiszteletid! kérjük nagyokat tenni. A megkapó beszéd mély batánt váltott
Aiegtamadták a csendőrt. A részegség
«i a küKÖneég és ifjúság leikéből. Écsy L. és Síudar mlcdig—bajba
nyilatkozatunknak hî'yet adui:
az ember, mert ittas fővel BohaVIII o. tgcu'ók ütysa Bsavalalal szintén hossá- aem tudja, mitjuttatja
cselekszik. Elekes Stndor ÉB Simon IstValótlan nevezettnek azon ál'iiáea, hogy a Jikai LWó
lárnltak ae ünnepély szép sikeréher.
— t. ván tekerőpataki lakóeok ls rásseg fővel megtámadták:
Nyomda R>. hátterűben álluok. A nyomda részvény— Halalosas. Özv. Miyer Jánosné Bzül. Kiss a cseudőrparancsnokot. A meggondolatlan telt astáu
társasággal kapc?oiaiunk mindössze annyi, hogy tár
cánkban van annak 12 drb á 600 Lsl névértékű réss Mária, 81 éves korában, folyó hó 11 ón meghalt Bist- sokba került, mert a biróság BiekeBt 6 hónapra, Simoni
vénye, érdskeltségank tehát a nyomda tókójébea ritán (Basstercsén) Elhunytban Mayer Jinos nyng. egy hónapi foghásra és mindkettőjüket 1—1 évi politikai jogvesitásre Itélts.
0000 LjI. További kapcsolatunk es, hogy intésetOnk tanár idsao}]^ gyáBsoija
Nyllttereaéa.

««ÖRÖKHULLÁM1 " M ^ B

j

«

ÜRÖKHÜLLÁM „ÜAÜERWELLE APPARAT" g

S

KÜLÖNFÉLÉK.

Felvilágosítás.

46. Biám.

Székelyek eredete.

CSIKI

LAPOK

3-lk oldd.

őyergyói ţlţt

',2) A foglal áa ntán megállapított határ a mainál
jávai bővebb kiterjedésű volt. Ott, ahol kevesebb réskódtatásnak volt kitéve as elhelyeskedő népjlem, körülbelől össseeBlk a törzsekből keletkeaett tájnyelvek
mai határvonalaival. Keleten ea a vonal a bihari hegyek
lankái kőit vonult el. Ha tehát Anonymna Ide belyeite
a kosárok és a velük aaonos aaékelyek aömét: világosan amellett tahnakodik, hogy a hagyomány alapján
elég jól volt értesülve. Minden jel arra mutat, hogy e
— Nem elég a háztartási pénz?
tájon volt a nemaetl krónikák Cslglemezeje ls. A BBÓkelyek nyelve sslntén amellett bisonylt, hogy a megEbben az esetben ez e^iK, végy
magyarosodás esen a keleti vónalon ment végbe. A
kivándorlás nem egysserre történt. Előaaör, midőn as
a másik étkezést egy jó és tápa
ősi földkösösség még teljeBen érvényben volt, a keleti
v
ág telepedett le s utánna a nyugati ág csak a XI. BB.
láló kávéval kell pótolni. Tej, cuvégén, vagy a XII. ss. elején követkeahetett. AB első
kor, az illatos, jóízű Kathrsiner é j
csnkla 1003 tájára tehető, mert Szent litván ekkor
győate ie Gyulát B birtoka bekebelBzéaével feleslegessé
Valódi Francit a n n y i r a olcsó,
tette a régi északkeleti végek további őrzését. Vannak
oklevelek, amelyek aserint őket as eltűnt határok őrhogy minden Üyen étkezéssel tazése helyett a királyi erdők őrsésére alkalmazták.
karékoskodni lehet.
A végeredmény a krónikákban fennmaradt monda
figyelembe vétele és helyes értelmezése mellett la az
A legutóbbi vetitbs alkalmával is az a sajnálatos
marad, hogy az a megmagyarosodott Idegen fajú nép,
Mert hát .Bolondság az élet"...
eset adódott elő, a fennt vázolt holyzethői kifolyólag,
meiy határőrt jelentő székely néven s a névnek megMint vesszük a hírt, a Csiby—Molnár „Bolondaág hogy
egyesek eihsgyták tünt'etőU>g a mozitormot, mindfelelő történelmi szerepben külön nemzetiség gyanánt az élet" 1 felv. operett B Csiby: „Lijl fari mulat"..
megmaradt, a török kosárságtól elszakadt s velünk székely tréfák, — amit szerző Sílol Lsjos (L»ji bá) járt az előadás magkezdésokor, jogos elégedetlensénükoek akarván ezzel kifejezet adni, bárfigyelmen ki?ül
együtt letelepedett kasár törzsei azonos.
.Nyüsakölés" c. filbeszélései nyomán *rt azinptdrs, —
hogy ezzel az ügyet egy cseppet aem segítetGzzei Bzembsn ujabban más elmélet is merült föl, a cluji (tolozBvár) azilveszteri bnmu'ató után, a hrABrfói hagyták,
ték
előbra
a végeredményben eljárásukkal csak a jóhiAmelynek főképviselője dr. Erdályl László. S<erln'.e az Magyar Dtlárda taraangi Tréfás estélyén ia előadásra
szemű mozlsn&k ártanak.
Árpádkori társadalom osztályainak Ismerete adja mee kerülnek.
E;yelőro máa megoldási leh'Mőiéget nem látnnk,
főképpen e sokat vitatott kérdéB blstos megoldását E
A d-.lárda vezetősége a következő levelet irta mint tür^lrmmol várai a feleó'ob hatóságok ilyen irányú
társadalmi osatályokra nézve pedig igen toatos uj meg- szerzőnek:
bő'ca belátását és biaui abban, hogy ez a tarthatatlan
alapítás az (v. ö. Erdélyi, A tiseokét legkrlilbusab kér.A kért színdarabokat. 1. .Liji furt mulat'... állapot rö-.'id3sen m^grzünlk az egyetemes emberi mUdés, Budapest 1917) bogy királyi várak őrei (clvU=
civlles csBtrensis) s ezek tiszti oaztáiya, a királyi vár Székely trífik és 2 „Bolondig HZ elet"... 1 fîhoiA- vulődés és haladás érdekében.
jobbágyok (ionbagionet) hadifoglyok, kiket Arp4d ó^ sos op'rctt^t megkeptuV. Azokat «'gyík r<>odízőnkkai
A zujolódó'cmk ígyábiént tanácsolhatnám — ha
örökös fejedelmi családjának uralkodói v. ezek tinijei, átolvasva, nagyon megnyerte iet="Zö*ünket, ugysznS-i: m;»r nincsen más szöveg — ugy> mégis olvasgassák a
a
szép
muzsika
ia.
csapatai ejtetlek foglyul a haborukban. Legkésőbbiek
romácí, hálh.i annyi heaztuí lesz belőle, hogy Így
E két színdarabot a farsang u:o'só szomb.itián Köliségí-a oyelvkurzu ok vétele nélkül is valaha mega bolgár Nio vidékerői 1183. hozott románok, betelepítve a Bzebeni ispáoság keleti szélén, Karc vid 'kén és r^ndazendő Tréfás estélyüok tierasaban Kánjuk előadói. tauunaic még egy nyelvet játseva-szórakozva.
az Almáf-Kapna vögyben Gyeié (Gyaló, Gyalu) váránál. Éppen ezért kérjük, szíveskedjék vslünk közölni, hogy
I<az ugy»n, bogy legtöbben szórakozáa céljából
N igyon jól Ismert hadifoglyok a XI. az.-bao BB 1068. a diraboi itt maradhatoBk-o. ho?y azok kiírását meg- járnak a moz ba, szlaházba és nem nyelvleckéket venni,
evi bolgár fehérvári (belgrádi) harcokban soproni vá-ór- kezdheRAÜk minél hamarabb ?
de egy Us megerőltetéssel miért ne haBználják fel e
záBzlcaljiól ejtett besenyő hadifoglyok, BZ 1080—1090
R ímuljük, hogy kát kedves d rabját a cluji ^olozs;- kedvező alkalmikat.
között ugyanazon vidéken elfogott Izmaelita mazulma? vári b mutató után itt Braso? (B;a:->óu3r) éppen olyan
H ügyeim és Uraim, addig is mig a helyzet válto(tnazurmao-bueurman-böszörménj) török íjászok vsgy sUerrel tudjuk kihozni, kérem"... stb., stb.
zik,
ajenlom
a fennti recept szerint kellemes szórakolövessek s az 1091-ben elfogott kucoi, kitel OroszorTekintettel, hogy a brassói d'isrda tréfás estélyi
(b. a )
szág njugati Bzeleio polovcokoak (alfóidUt), Migyar- — amit évenkiot egyszer rendez m^g — mindég eae- zást I
orsíágon a Mátra 6a Komárom közt pitócokn»k nevez- méty szamba megy, hisszük, bogy a két gyergyói szerkő
November hó 20. és 21., szombaton éa vasárnap
tek ei. A kunok Anonymos szerint Koináromv?.rnak, sUare Itt Bem fog elmaradói.
ÁRULÓ A HEGYEK KÖZÖTT
az izmaeliták Pestvárnak szolgálnak kétharmad részben
Ejgy forradalom története.
s egyharmad részben a vár Ispánjának, tehát épp ugy,
mint a t ibbl szabzdo; várőr Kálmán király B elődetuek
H Í R E K .
Fősz9rapbe n Teodor 8 »as, Fri \z Kampers és K Jmiil a Splsa
törvényei sztrlnt. Aoonymn* müve megbecsü h't-'tlen
— A Gyergyói Gazdasági Egyesület vasár
fu.r&H, mint Magyarország 1200 ba iliő legrégibb f > d oap 7 éu íafiottH ncd'3 havi «a!-82;,TiAR>i ^yüléa^t a
es néprajza. Be.óle látjuk, hogy a kunok 6a tzmaeli'.ák tagok bevonásával. A g>ü és k.ipcmn Madaras Aijo-ioa
Szerkesztői üzenetek.
ci.-ikugynn szabados várórök, bár ő niásküiönhín sza- alnök beszámolt a Ceiki Mező^^.disá^i K^mtr» aii.S: Soh H N -m híZiJjigi akadály a mii világban, hegy
t. d, óaktntes jövevényeknek vélte őket; belő a látjuk, rendezett kiállításról a örömmol jo:on>t'ttu an vvtte tudoegykorú Vsu számtalan csot. Ne
r.jjjy vannak már ssabad román telepesek a Tom?a- mitu, hogy a gyergyói résit/evők kozüi töobeu ki:p- jöv.eadób.elljivijl
íiju?-ilaaiíodjik.
vidékén bolgár kenézekkel, vagyis telepítőkkel, ami ».ik kitüntetést es alkalommal. TováobiaK során e!b.>r. m regi beköltözést jelent, nem régibbet aa 1166 évi tározták, ho^y az egyesület ró3aore egy voiőgép-ot BH Sokat adok r&.... J 1 t;>3zi rsszonyom, szonban kérMaaudl-féle görjs-romáa betörőnél. A binari menma- egy gyüinb.csfipbrmetezőt szereznek be a kózei jijvó- juí, tn-o.ó t oda bnbujgatná magát ahhoz a fáradt,
N; het barátnőjében ÓB kszár feleai-gioen, végül Arpád- oen. Aztán p^dlg kilátásba helyezték a szakásos évi kít^rde:t n&drúgu úriemberhez, nklt az ön urának
isrnar rí tárAadalocL-;, de a^i sóikul inkább szolgája
dai V3.ó békbS megegyezésben éa vót&rsal ez>repebon gaidabál megrcndozeaét j.tnuár hó folyamára.
öüuek, moidoüi, mieiőit odr.simu n» hozzá, hogy az
H kazár-kabar ho&foţlalok bihari lakóhelyét áru ja el
— Meghivo. A .G.crgyoi Roru. Kat. T.-»ai •'> id i hundArn vonükozó s-oki.so^ kérését eiéjs terE j.ien a néprajzi ed társ*daimi keretben kell oi^gialál- oxyesúict',
1937 avl novemaer hJ 25-=r., Gheor^h-i.i juhSi'o, alijon meg egy piliunatra és — bn nem ealk
DUiiz a székelyek eredetűt. Anonymus az első iró M a
a róm. kath. is-oi^oau t.trij^ r a^joa n^í-.r^ér i — Ko'id.iuozzéfc csak egy kicsit...
székelyeknek Attila népiből való eredetét, mint közis- (Gyergyószentm.kióaoo),
gyűlését, melyre az egylet tagjait na a tanügy Ictu, gondalíozi-k í^eg és legyen ovatos.
mert ('gric) hagyományt em'iii s lakóhelyükre nézve oszi
baráta i ÚBBtelotiel meghívja <z elnökség. T.trgydurozat: Nem találkosunk.... T rmésüetesen, ha érzi, hogy
csa* acoyit mond, bogy a ( izenteei) Kórógy. értői ke- 1.
Fel 9 órakor Síeuünia^. 2. Gyakorlaá iauitátil
letra van a tömeges lakóhelyük B kénaek biharvár ellen Csendőr
>iom jruu mar, aki-or fiiiös'^gBB vele találkoznia.
s. lelkusz hittanból a IV. o$etályb..n, Dr. De
harcolni, ami vagy erdélyi tartózkodónkat jelenti, vagy L^ngyelnéJdnő
eüí hsiai'irrtbb míg kellett volEa gondolni barátom I
Borosé Vilma fö-drajzoól a III os«taiybm
iniább bihatmegyel megtelepedésüket magyarázza.
es Bi int Ákos magyarnyelvből (netü iamtr;ti<ír) sz I
Eaen 1200 körüli adatnál régibb ismsreiünk a osBtalyban 3. E unki megnyitó. 4. A mult gyüirs j-gy«őszékelyekről a Képes-Krónika alapján az, hogy a trén- könyvenok feloiV.»aáBa éB hitelesítése. 5 E p r-s-íio
Megérkeztek
eréül országhatáron tu .hitvány", vagyia köonyü ftgy- felügyelő j?leause, tanítói ügyek, Indítványok 6. .Dju
veritjtű, nem páncélos lovsaként portyáztak a székelyek Banca nevelési módszere." Józan Sándor. — tíriiue^
üzletembe a
éi besenyői 1116-ban a cseh lovagok ellen, alajta-irosonl 7. nHol nlnci a kis harang." Éiekll a f.z wíjik.fc.-i
legdivatosabb
bitáron tu! p;dig ugyanazok az osztrák lovagok elől gyermekkar. 8. n A családi nevelés ferdedííe! u aa
e'^ae
való
kUBd^l
tra."
(Koz'is
ietel.)
9.
.Cr>>do
Cri
t;i;răttak meg. utat nyitva a magyar pá-cílos htd dia
• Nöi- és férfi-kalap újdonságok
VII.
dilmáuak, 1146 Az egész m?gvar történetben nlnci „É.-tetn jdtt az Úr." Sí^va jis a VI •U-g-ymizit:
teljesebb, jobb történeti analogia, mint a ren.deioa együtt, iióveadékek. 10. .Pap éa laniió együttműködése." L >ax:ó •
fţyformi koieti törökös taktikával katouáakodó bese- Ignác főesperes. 11. T-initások bírálata. 12. A jövő
W
e
l
o
u
r,
antilop,
nyőié éa saskelyeké. A beaenvő hadifogoly, Bzabados gyűlés holyünek ós tárevsoro^atának m^gí,liapita:ia.
plüs,
a
ngóra,
Cium^ni(CiomafalvB)
1937
évi
oovamber
hó.
F'-reucz
vérőr, keleti Bzomszéd török népből való, neve népnév,
•
nemzetné?. Mindazt elmondhatjuk a székelyekről: hadi Sándor, e. elnök. Sípos Sjador, esp. tanf. Beiár Erzaanyúlszőr
és
„Romagna"
fogoly, szabados klr. varőr, keleti szomszéd török nép- bet, e. jagyzó.
z3o.lxióséer'bez3„
bő: vaió. A ssékely tehát nem fog'.alkosást, határőrt,
Lsgnagyobb választék sky- és sport-sspkákban
favágót jelent, nem is helységnévből képzett „szék-eii"
MOZI.
(v. ö. Erdő eil—Etdely, de Bobisem Erdöly, ugy mint
Prsmilitár, tiszt és diak-sapkák rendelésre a leg.Tannljunk jatsava nyelveket."
s^éküiy I) vagyia bekőn tull (v. ö. tojás saske, belseje)
jobb anyagból és a legezebb kivitelben készülnek.
haoem Oiy nnmzatnév, mint a besenyő. Bizonyos, hogy
Érdekes helyzet Állott elő a magyar fl niieir&,ok
Kalapjavitás, tisztitás,
1116 eóii kerül Magyarországba várőroek, hadifogoly- beiiltáaával; ha ujfi met hoz'tt a mozi, k.'nyl'jl' a magát
kant. Meiyik keleti Bzomsséd népb*i ? Más keieti törö- kitenni annak, bogy a románul nem tudnfc — auiu
v a s a l á s és i g a z í t á s
köd takiikuju BBomazédja a magyarnak Etelköz óta a zömét képezik a mozilátogató küucns'.ga ic — távo.
a legoloaobb, a legrövidebb idfin belül
ti'árjárasig nem volt más, mint aj bolgár Karácsonyi maradjanak, mig ellenben ha azi akarjak, a mtizlEOk,
szaksaerüen, felolfisség mellett.
g-p diira, germánjaira épp ujy n m gondolhatunk ko- hogy es ne következhessen be, upy oinc; máa bátr»,
molyan, mint a .saékáló'-tót favágóira. A aaékelyek miot megelégedni a régi, idajót muHfl mekkol, amelyeSZOLID ÁR AKI
PONTOS KISZOLGÁLÁSI
frank és ssláv ka'oiikus nvelvl határokon együtt men- ken még megtűri a hatóság tt némc" ns innyar f í:lr.-.tek át a magyarokkal a Duoa-mellékén, Pannóniában. tot. Ha tehát 9láger-fl;met akeiu ik látni, t.nru .uat- <
Sehol másut% főleg határszélen, egy tömegben a ssékely elő?zör hibátlanul romácu', mert Cípaaztalntbe', tudjuk,
nöi- ós férfl kalap üzlete
nep meg nem tanulta volna a magyar nyelv öseses fő bogy bizony a magyar feliratoknál ís meg^Bik, hogy a
(j-ző, e-ző óa kettéshangsót) tájssólásait s el nem felej ssöveg értelmét agy kell a nésőnek kitalálnia a gyors
3-8
M.-Ciuo, Brstianuucca
tette volna végképp a saját ÓBÍ oyaliák. (Folytatjuk.) kápváltosások miatt.
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Drócsa István
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CSIKI

^ _
_ Péter József oszt*lymérnBkBégl
tlsstvlsaló, november hé 6-fta vezette oltárboi Ksrda
Mariskát városunkban.
hectiunea
societăţii DE VANATOABE DIN
ui.t»^J!

Diák egyenruha szövetek!

MEB.UBEA-C1UC faoe cunoscut membrilor sooletBţil următoarele: Nici un mombra n'are drept să vâneze dasă na şl-a
achitat oompleot taxa de membra. Fiind Împărţiţi vânătorii
la graparl, şefii de gruparl sunt nsponzablll fl materialiceşte
daoă admit la vănăsorUe ea goană membrii oul na şi-au pl&clt
taxele pentru Întregul an curent. Se Interiloe vânătoarea la
vulpi şl la Iepuri ou orloe o&lne oe goneşte vânatul, tntelegăndu-se şl oâlnlt ootelu (Daoha). — Dlreoţlunea a împărţit
membrii sooletâţel prin tragere la sorţi In următoare grupe
şl a tras la sorţi şi teritoriile pentru fieeare grupă pană la
11 Deo. 1937 ss pot vedea la oonduoătorU grupelor. I. grupa,
Conducător: Ost. Bărbat, Membrii: Ghtarfaş, Manlţiu, Orbán,
Peohar, Ban», Looot, Bada M , Dr. Ţatu, Dr. Vaau, Vlad Izidor, Lasou, Coiduban, Cârsteann, Kánya şl Kozán. II. grupa,
Conducător: Dr. Kolumbán Ioslf. Membrii: Dr. Balásay, Divid Ştefan, Dr. Györgypál, Híllwlg, Kovács D., Dr. Kfiaztler,
Kovács Iuliu, Lux, Vlsoher, Mayer, Dr. Pál Gábor, Adorján,
Dr. Erőss (I Aladlos. III. grupa, Conducător: Dávid Fereno.
MembrU: ZSld. Peter Iuliu, Mezey, Jakab F., Jakab Alex., Gál
Imre, Kotta Aron, Imreh Elek, Uhlndea,
Selwarth,
Salamon şi Waozel. — IV. grapa: Claoul-de-jos. Conducător:
Konrád Kálmán. Membrii: Alba, Bors Károly, Csiszár Gábor,
Demes, Dr Hody, lrlmescu, Mera, Máthé, şi Nádasdy. —
V. grapa. Conduoător: Dr. Elthes Endre — toţi membrii al
sooietătel din Cluoul de sus.
— A oslkiaeredal vadáaatáraaaég Igaagatóaága alábblakat hozza a tagok tudomására: Egy tag sem vadászhatlk, ha
nem fizette kl egész évi tagdíját. A tagok csoportokra lévén
osztva, a csoportvezetők anyagilag ls felelőaök, ha hajtóvadászatra olyan tagokat engednek, akik egész évi tagdíjukat nem
rótták le. — Tilos a róka- és nyulvadászat bármilyen hajtókntyátal la. beleértve a taoskó ls. — Az Igazgatóság sorshúzás utján következő osoportokra osztotta a tá>sulat tagjait és
folyó évi deoz. 11-ig az egyes csoportok részére kisorsolta a
hajtóteiQleteket ls, amelyek a csoportvezetőknél megtekinthetők. — I. osoport, vezetője: Bărbat Ootavlan. Tagok: Gyárfás Elek Manlflu Aurél, Orbán Mihály, Peohár János, Ranoz
Béla, Badu Mhály, Dr. Ţeţu Aarél, Dr. Vasa Alex, Vlad Izidor, Lasca N Hordában, Cărsteana, Kánya A. és Kozán Imre.
II.osoport. Vezető : Dr.Kolumbán József. Tagok: Dr.Balássy,
Dávid István, Dr. Györgypál, Hellwig V, Kováos Dazső, Dr.
KOsztler, Kováos Gyula, Lnx, Vischer, Mayer J , Dr. Pál Gábor, Adorján Imre. Dr. Erőss Péter, Aladlcs Zoltán. — ILI-lk
csoport. Vezető: Dávid Ferenoz. Tagok: Zöld Ernő, Péter
Gyola, Mezey Géza, Jakab Ferenoz, Jakab Sándor, Gál Imre,
Kaita Aron, Imre Elek, Chlndea, Selwarth L., Salamon és
Waozel Ferencz. — IV. A!cslkl osoport. Vezető: Konrád Kálmán. Tagok: Alba, Bors Károly, Calszer Gábor, Demes, Dr.
Uódy, Irlmesoa, Mara, Máthé éa Nádasdy. — V-lk osoport.
Vezető: Dr. Elthes Enere. Tagok az Összes feloslkl vadásztársulati tagok.
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Eladó egy szépen fejlett, fajtiszta 8
hónapos dán dog-ktttyakOlyflk. _
Értesítjük a gazdaközőnség't,
Gazdasági Szövetkezet

hogy a „Csík"

zúzógépe

november hó 15 én, hétfőn megkezdi a munkálatokat. Szői-etkezeti tagoknak 8"/„ idegeneknek 10°/oSzálas takarmány zuzásí dija órákban lesz megállapítva. Fölkérjük azokat a gazdákat, akiknek
fejteni való heréjük vagy lucernájuk van, bogy
a készletet jelentsók be nekünk 8 napon belül, hogy
meg tudjuk állapítani azt az időt, amikor erre a
munkára berendezkedhetünk.
Darálunk kukorioát. árpát, zabot, bükkönyt,
borsót, babot, lucernát, lóhere és bükköoy-szalmát,
szénafélét, kukoricakocsáct stb.
Cooperativa Economlnft „CIUC".

KARÁCSONY JÁN0S- Kiadó 2 négyszobás és konyhás lakás.

nál, Meronrea-Oinc
Str. I. O. Bratianu 13.
Bélés á r a k b a n nagy választéki
2—8

V e n d é g l ő m é t áthelyeztem Regele
Ferdinánd - ucoa 22 házszám alá,
melyet november 14-én, vasárnap
ünnepélyesen megnyitok, kitűnő
sertes aprólék, vargabéles és jó zamatu borok a legolosobb árak mellett.
Tisztelettel Harcsa József, M.-Ciuc.
Lehetőleg külön álló 3—4 szobás (konyha, mellékhelyiségek) lakást berelcók. — Cimai kiadóba

Cim a kiadóban.

CSERÉPKÁLYHÁKI
A ««ombolyai Bohn-féle téglagyár kltQnó minőségű oserépkáiyhái minden színben és nagyságban kaphatók. Kívánatra gaaisg mintakönyv
áll a ntgyérdemQ közönség rendelkezésére.
Éoitkezókl Ugyanott a híres

BOHN-CSERÉP
bármily mennylBégbfn, jutányos árban kapható.
Képviselet:

Jak*b Sándor, M.-Oiuc—Osiksereda
Strapa Composesora*nlal Nr. 7.

19—

kéram.

Colegiul Modicilor secţia jud. Ciuc, Mercurea-Ciuc.
Taxele medicale minimale
fixate de Comitetul Colegiului Mcdicilor secţia jud. Ciuc, megáliapillatoU az orvosi Collegium Ciuc-megyei
in şedin(a dela 9 Noemvrie 1937.
Secţioja 1937. Nov. 9-iki gyűlésén.
— Kóaaönetnyilvanitáa. Mindasoknak, kik fePentru bolnavii săraci, mcdicii oficiali, vor da
Hivatalosan elismeri szegény betegek részére
lejthetetlen férjem aihuiyta alkalmával bá latomban
oaatoatak és a temetésen résstvettek, esnton mondok consultatiuni şi medicamente graluite, în orele oficiale. ingyen rendelnek, őket gyógyszerrel ellátják az arra
hálás kössönetet.
Ösv. Dávid Arpádné. Pentru bolnavii, cari pot plăti, se va percepe după hivatott hatósági orvosok, a hivatalos órák alatt.
Fizető betegek a következő taxákat fizetik, mint
— Elgánolta a vonat. Lássló Balint 25 aves următorul tarif, care se poate elude numai in caz de
minimális dijakai, amelyektől lefelé eltérni az orvosremetel lakós hasafelé lgyekeaett Ditrauból Hogy utján gratuitate absolută.
rövidítsen, a vasúti töltés mentén haludt. Nem vatte
Vizita simplă la locuinja medicului în oraş 100 lei. nak tiltva van.
Egyszerű vizsgálat rendelőben városon 100 lei.
éssre a közeledő tehervonatot, mely elütötte és dara„
„ „ „
„ în comună 60 lei.
„
„
„
falun
60 lei.
bokra ssBggatta.
Noaptea sc va percepe taxa dublă.
Éjszaka a tarifa kétszerese fizetendő.
— Elitéit réssegeskedflk. Rájár arud a részeVizita la locuinţa bolnavului in oraş
200 lei.
Vizsgálat a beteg lakásán városon
200 lei.
gesekre. Minden béten kerül 1—2 a bíróság elé s bi., ,,
„
„
in comună 100 lei.
falun
100 lei.
zony nem usBzák meg simán. A héten Hompot Lőrinc
Noaptea taxele dublă.
Éjjel a tarifa kétszerese.
és Péter ditraui lakásokat Ítélte 600—600 lej pénzbünInjecţie . .
. .
. .
100 lei.
Injekció
.
. 100 lei.
tetésre a bíróság.
Injecţii in serie şi tratament mai îndeInjekció szériában és hosszabban tarló
— Megverte an erdőpáaatort. Borzos AndráB lungat, după învoială.
aifalusi lakós műit év májusában megverte Simon látExtragerea unui dinte fără injecţie in oraş 100 lei. kezelések megegyezés szerint.
Foghúzás érzéstelenítés nélkül városon 100 lei.
ván erdőpásatort, mert as erdőkibágásért feljelentette.
„
„
„ in comună 60 Ici.
„
„
„ falun
60 lei.
Hatósági közeg megsértéséért 1 hónapi elzárásra éB
cu injecţie în oraş 150 lei.
Foghúzás érzéstelenítéssel városon
150 lei.
800 lej pénzbírságra Ítélték.
„
,, „ ,, „ in comună 100 lei.
falun
100 lei.
Examinarea urinei (.calitativ)
. 50 lei
Vizelet vizsgálat
. .
. . 50 lei.
Infuzie cu ser fiziologic, fără material 150 lei
Szerkesztői üzenetek.
Infúzió fiziologiás oldattal anyag nélkül 150 lei.
Spălălură de stomac la locuinja medicului 200 lei.
Gyomormosás az orvosi rendelőben
200 lei
Jókai-nyomda. Javó ezámunkban hozzuk.
,,
„
„ ,, ,, bolnavului 300 lei.
„
a
beteg
lakásán
300
lei.
Pansament
antiseptic
simplu,
fără
ma„CSIKI L A P O K "
Egyszerű
antiseplikus
kötözés
anyag
terial
.
.
.
100
lei.
Politikai, közgazdasági és saéplrodalmi hetilap
. . .
. .
100 lei.
muuetist: üi
Idem în serie . .
. . . .
. 6 0 lei. nélkül . . .
Folytatólagos kötözés anyag nélkül
60 lei.
Egész évi*
Lel 16C Félévre . . . .
80
Examinarea de Röntgen : Radioscopie
Egyszerű Röntgen átvilágítás
. 200 lei.
Negyedévre . , 40
Külföldre egy évre. 864
simplă
100 lei.
Röntgen vizsgálat konlrasl anyaggal,
Példányonkénti ára 3 Lel.
el»*'- u - u a n "
•
Radioscopie cu mat. de contrast (gastrobélvizsgálat, passage stb. . .
300 lei
Hirdetési dijak a legolcsóbban izámlttateak,
intestinal şi passage etc.)
.
. . .
300 lei. gyomor,
és e vizsgálathoz szükséges gyógyszer ára.
Késltatok nem adatnak Maci a.
— plus medicamente necesare Ia radioscopie.
Speciális orvosi munkák, szülés, sebéNyílttéri kAslernéajek ilia aoronklnt L«l 25 —
Lucrările de specialitate : naştere şi opeszeti műtétek külön megállapodás szerint.
Kiadóhivatal: Kerourea-Clno, Strada L O. Bratlanu S0
raţiunile chirurgicale.se vor taxa după apreciere.
Egyszerű orvosi bizonyítvány .
100 lei.
Certificat medical simplu . .
100 lei.
Orvosi
bizonyítvány
speciálistától
200
lei.
Certificat medical de specialist
200 lei.
VBSZÜYlk
vagontételenként is) állandó
Orvosi látlelet
500 lei.
Act
medico-legal
.
.
.
.
.
500
lei.
szállításra, tisztított, száraz lécbullnOrvosi lállclel speciálistától
500—1000 lei.
Act medico-lcgal dc specialist . 500—1000 lei
dekot. 1 méteres hosszban, kötegelve. Tisztított
Életbiztosítások orvosi vizspálala megCertificat
mcdical
pentru
asigurarea
vieţei
száraz gömbfát, 1, 1.60, 2, 2.50 bosszúságban,
150 lei.
150 lei. egyezés szerint, de minimális dija
felsővégén 10 cm. és vastagabb — Ajánlatot după înţelegere, însă minimal
Bizonyítvány hullaszállitá.shoz . . . 600 lei.
Certificat pentru transportarea cadavrelor 600 lei.
,Ze!ulloze' jeligére kiadóhivatalba kérünk. 1—3
Orvosi segédlet, halottak szállításánál,
Asistenta medicului la ambalarea sau
400 lei.
inbalsamarea cadavrelor. . .
400 lei. vagy bcbalzsainozásánál
Elmebeteg vizsgálata
300 lei.
Examinarea unui alienat
300 lei.
Orvosi bizonyítvány elmebetegről . . 300 lei.
A csíkszeredai Legelötáreulat Igazgatósága
Certificat pentru alienat . . .
300 lei.
Orvosi megjelenés halott kihantolásnál 2000 lei.
Asistenta medicului la desgroparca caegy darab kanunk a tartására pályázatot hirdet.
Husvizsgáial dija. egy kg. hus ára.
2000 lei.
Érdeklődök as évi, vagy havitartásra vonat- davrelor
Halottkémi vizsgálatnál fuvarköltség.
Examinarea
cărnei:
preţul
a
1
kgr.
carne.
kozó ajánlatukat Holló Gábor legelótársulati
La verificarea mor(ii cheilueli de transport.
Orvosi konzultációk :
elnOkhöz, 1937 évi d e c z e m b e r hó 10 ig
Consiliul de medici:
Orvosi
konzultációknál
a kezelő orvos
beadhatják.
In consiliul de medici trebue să facă
jelenléte föltétlen szükséges. Mikor az orvosi
Mercure&Ciuc (Csíkszereda), 1937. évi parte negreşit şi medicul curant. — Când
konzultáció a kezelő orvos által hivalik össze,
consiliul e convocat de medicul curant taxa
november hó 10-én.
minden résztvevő orvos dija
200 lei.
medic va fi . .
200 lei.
Ha
az
orvosi
consilium
a
beteg
vagy
HOLLÓ GÁBOR, de ficcare
Când consiliul va fi convocat de bolnav
családja részéről hivatik össze, akkor minden
1_4
1. t. elnök.
sau familia. Sa, atunci taxa pentru fiecare
. .
. .
500 lei.
medic va fi
. .
. . . 500 lei. résztvevő orvos dija
Ha
a
beteg
vagy
családja
által
hivatik
Când familia sau bolnavni, va convoca
össze az orvosi konsilium, a helyi orvosok és
un consiliu de medici din localitate împreună
£ NŐI E A L t P O K
egy más városbeli orvossal együtt, akkor mincu un medic din alt oraş : atunci taxa ficco.'ui
. . 1000 lei,
2
KÉZIK'JKXft ANYAGOK
medic va fi de
1000 lei. den egyes orvos honoráriuma . .
ezen kivüi az idegen városi orvos dija, melyet
5
ÉS ELÚNYOMTATÁS
afară de medicul strein, care îşi va fixa sinó haiaroz meg.
gur onorarul.
AZSURI
ENDLII
Kiszállások vidékre, a kiszállás költsége
Călătorii: Transportul in bani sau natură
GÁBOR ÁRONNÉ-nal, CSÍKSZEREDA (M.-CIUC)
şi taxa de vizită după învoială, dar minimum 200 lei. és vizsgálatdij egyezség szerint, de Jcgkcv. 200 lei.
Ootavlan Barbat házában.
16-V6
Ez az orvosi larifa 1937. nov. 20-án lép életbe.
Aceste taxe vor intra in vigoare dela 20 Noemvrie 1937.
COMITETUL.
Az orvosi Colegiul vezetősége.
MyemateH Vákár HnyrayeaHUtákan, Mmuna-Otnc

Hirdetmény.

«
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Orvosi díjszabás leplauyalil) tarifája

