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latkeltéssel nem lehet, sót nem ls szabad b-stolyásolnl aan, minden józan belátáa ellenére tovább fognak aaj-

Ad utóbbi bárom esztendőben uj, egészséges Iro- * független bíróság felaóbbfoku dönteaelt. A válását a
daira ar<nn!*tok keletkeztek Magyaror<<iâfon éB jutott- Hta
tudomásul vette. Ugy látszik aaonban, hogy a köztat ei bossánk. Ilyés Gyula, Szabó Zoltán, Nametb vélemény nem, mert njabb heves vita keletkezett a
[,i«:o «» mások nagyaserű munkált nyitott Biemmei kérdés körül, melynek során a but üres ti .Adnverul"
o'vsst» Erdély goodolkoaó táraadalma la S amikor Faja cimü lapot 1B lobogtatták ss Irók «llen felsorakozó képü'z* „Vioar sarok" cimü munkájával egéaa sorosata viselők a azzal gyannsltották F-iját ós társait, hogy
iodul' a v*ló*ággal saámoló, táraadalml hclyaetet .denuncláltak*.
javítani, évszázados mulasstásokat helyrepótolni akaró
H«t ennél a kérdésoél kell, kötelességünk hallatni
igszssíos, sót életet jelentó akarásoknak, boldogabb
jövő ^riaűását látták aaok, akiket aa Isten gondolkozó a ssavuakat. Mindenekelőtt becsületesen éa nyíltan le
kell saegeznünk álláspontunkat. M^g kell mondanunk,
gjy^vi.l és erésssóges látó asemekkel áldott meg.
különösen as erdélyi magyar Ifjuaág Ieste szív hogy: a „Márcluű Front" célkitűzéseiért lelkesedünk.
pzoroogva a batáron tüll eseményeket. A „Márciusi front" Ezt tartjuk «nnak a becsületes útnak, melyen felemelt
elQSTtíéB alatt tömörült sselleml gárda munkájára és fóvel emberként ÓB magyarként Indulhat el aa ember
célkitűzéseire volt kíváncsi, mert ugy látta, hogy ennek a okos magatartással célt la ór Ml, kisebbségi sorsban
élö magyarok jobban éa tisztábban látju'r a dolgokét,
gi irány a és célkltüaése képes komoly gerincet.
A magyarországi haladó felfogású Írók müveit mint aaok, akik többaégl sorsukban megengedhetik
tebát nagy figyelemmel olvasta. Valóaággal falta a magnknak ast a fényüaéat, hogy egymás ellen acsarbetűket, melyek Petőfi „puBttájának* keserves sorsát kodjanak B embertelenül a gyengébbek, BB elesettebbek
ecsetelték, Hasadnánk, ha egy pillanatra la tagadnék: kihasználására törekedjenek. Ml két évtized óta egy
melyaégesen megdöbbentettek eaek a könyvek. Ugyan- elhibázott politika következményelért fizetünk. Fizetünk,
akkor áronban reményre, nagy reményre, sőt jobb jö- noha semmi közünk n?m volt ehes a politikához. Azt
vóra jogosiiottak. I(ao, mert aa Igaaság feltárása, B azok intézték, akik most ia .ellatéznek* dolgokat és
v.slo helyzet rögaitéae ÓB becsületes tlBBtáaása még ngy „Intésnsk el", hogy a Bacureatibsn megjelenő nagy
iohi B«oklnek és Sfmmlféle körülmények köaött nem Ixpok ismét a ml klBebbségl fejeinken igyekesnek összeártott. U^g akkor sem ártott, ha az elBÓ pillanatban törni mcgrepedeaett faaakalnkat.
Mart ne gondolják ások a „Hontment* okosak",
kárörvendő hejji-bujja hangzott 1B fel a fájdalmas lelepieresek körül. Most 1B egy ilyen örvendező hang teBzi hogy a helyzetet ismerő a a jövő útjait becsületeBeo
síükacgf áié, bogy foglalkoszunk ezael az egyre mélyebb kereső Irók .denuoc'áltak" az U jiversu'nál, vagy aa
Adeverulnál. N»m. Nem kell itt desucciálnl. Esek a
jtiemósegűvé válló kérdéssel.
Az „Uaivertu'* cluji (koloasvári) szerkesztője, apok nagyszerűen vannak érteBülve. Eivegre nem zárt
liccimaa boBSzu cikk keretében foglalkozik Bzabó D aső, ajtók mögött folytak a törvóryssékl tárgyalások, hangFája GÜB éB Kováca látván ellen elhangzott marass aottak el aa ítéletek, majd aa Interpellációk B főkéat
u;ó Íteletekkel. L»saegeal: a magyar feudalizmus meg- nem aártkörü táraaaágban jelentek meg aa ügyósa BBBdöbbentő eszközökkel némítja el a haladó magyar író- talára került könyvek.
gardát. Azokat aa Írókat, akik földhöa akarják juttatni
Ei most legyünk egóaasn őszinték. Ast a sajtó,
a mágnások és pénaarlaatokraták által kisemmizett ma- amelyik minden alkalmat megragad a magyarországi
gyar fnldoélküi nyomorgó rétegekel
feudális crökevények kldomborUáaára, hogy mu'asztaná
KOMBI 3 hasábon krresstül érvel ós - oi párhuza-el esi a tálcán kínálkozó eáatat?
mot sz .Universul" cikkírója. Nem bíráljuk aa ott megS p írni való minden hás elótt akad. Nincs Európáütött bsogot, minthogy nem bírálhatjuk a magyar biró nak egyetlen olyan orssága, abol bajok ne volnának.
pag határozatát sem. Tényt állapítunk meg csupán. Viszont mindenhol a bajok orvoslására Bletnek. Ahol
k:nd néhány 7 alatt 3 írót ítéltek el .Izgatásért" Buda- caak józan emberek laknak aa Írók felelóaBégfik tudapesten és többeket perbe vontak. Ha aa értesüléseink tában Bzabadon nyilváníthatják véleményüket. Miért OH
Helyesek rövidesen njabb sor marasstaló Ítélet várható. mondhatná m»g tebát a magyar nép Borsáért aggódó
Féja G «aa ÓB Kovács István BU vosan marasztaló magyar író, bogy nepe sorsát kétségbeejtőnek látja.
iiéieitvel kepcto'aiOBan Mito cal Mátyáí képviselő lnter Hogy hárommillió tősgyökeres magyar sorsa azonnali
peiialt a magyar parlamentben. Ugyanakkor felolvasta elrendezésre vár. Hogy „keresztény nemietl" jnlssavak
a hiitdó magyar írók azon yliatkozatát, hogy nem tor- alatt Idegen emberek idegen, a magyarság jövőjére
pannak VÍBBSB aa Itóletek ntán aem. M^ggyósődeslik, néBve kataaztrófális essméket Igyekeznek terjeszteni a
boi;,
a való tények feltárásával ssolgálják becsületesen nép között s öngyilkosságba akarják kergetni ast a
nem2 ;ük sorsát. Aa elhangzott Ítéletek ellenére la to- népat, mely ezeresatendóu keresztül Baját testével védte
a nyugati keresztény ku'turát Miért vesaélyeB a helyaet
var-b fognak haladni a megkezdett uton.
Ma ol'Bit röviden intóste el aa IgaBBágűgymlnlFS- feltárása?.Tanulni ós okulni, ciak aa Igazságokból lehet.

lani a nincs kizárva, hogy mig alkalmat adnak néhány
Igen komoly aaó elmondására.

Apróságok.
A Iba-Inlia—Gyulafehérvár.
Bakát emlegetett városka Erdélyben. 1918 óvl
november hó 18 án egy orsaágépitő nagy feltámadás
alapkövét tették le ott. Az ezar éves álom hirtelen
megvalósulása megrészegítette a lelkeket. As első mákony kábutatának hatása alatt örök testvériséget esküdve öleltek keblükre mindenkit, aki e főidőn a aa
uj állam határain belüi élt. As elhirtelenkedett esküt
papírra ls vetették. A papírnak pedig az a tulajdonsága van, hogy megőrzi a rárögaitett gondolatot — jót,
rossaat egyaránt. Aa ntókor Igy meggyóaődhet, hogy a
nagylelkű államépltők álmodoatak a pillanat hatása
alatt, aa itt lakó népak nemaatl önkormányzatáról,
amelyet a Baját kebslükból vett tiBatvlselők Irányítanának. Hitfelekezetek Baabadsága, egyenlő, általáuoB
titkos választójog, a köaélet m nden terén uralkodó
damokrácia, teljes sajtó óa gyülekeaósi aaabadaág,
radikális földreform éa aa Ipari mnnkásaág nyugati
színvonalra emelése egészítették kl a papírra vetett
pontokat, amiket aztán a más napok jóaanitó hatása
alatt már letörülni nem lehetett. Megmaradt hát as
egész — de csak paplroa. O-t aatán nasyon Bürüen
szerepelt. A választási Ígéretek falragaBaaln leghangosabban ordított felónk. S a létünkért vívott harc kétségbeeaett védekezésében elkeseredve ordítottuk ml ls
visssa kisebbségi sajtónk hasábjain. Persae hiába. Minél Inkább távolodtunk tőle, annál inkább aemmlvé
vált. Ea évben njra műsorra került. Saobrot avattak
benne. Azoknak a aaobrát, kik a népssabadaágórt küsdöttek. Üauepelték őket, a aaabadaág klassslkna földjén, oatremállapot óa cenzura mellett. Bstetőséstti pedig
megcsinálták a nemseti munkavédelmi törvényt. N « n
éppan A'ba-Iula (Gyulafehérvár) Baellemóben. Kicsit

eltértek — jobbra. S éppan az, aki tiaenkllenc óvvel
la ott volt s fogalmaanl segített ea elsó öröm
mámorában. Moat betetóste a remekmüvet. Mert Gyulafehérvár remekmű volt. Palotának kóaaült aa alap, de
vályog-kunyhó került rá, amelyen beeaik aa eső. As
eső, amelyik tizenkilenc év óta ver minket. Évrőlévre erősebben. S mindig távolabb Gyulafehérvár saelleaiétől. Előaaör kaptuk belőle aa ígéreteket. Azután
elmaradt az ígéret a jött helyébB a köaöny. Cjak évente
egyszer merik felemlegetni már Gyulafehérvárt, Ilyenkor. 8 ast ls még most. Mert később, ki tndjs, még
lázadásra való iagatáanak minősítenék a felemlegetósót
a a feledékeny utódok keresni keadenék az erkölcsi
tetteaeket. Ások pedig nincsenek kőztünk. Bizonyisten nem.
sa9ló!t

űnnepeibasse, mely usán Cs^dő arra kérte a megjeí<«nt Lipok"-ra, amelyik — nehéz megpróbáltatáaalban —
ket, hogy legalább azeróny 200 Lajt — a taploczai közbir- mindig aegitó-kezot nyújtott neki... a ha most jelen
tokosság nevében Is — engedé yezaenek erre a célra. soraim keretében — Taplocsa egyik leggyáBBOSabb
Érdekességek Topliţa-Ciuc — Csiktaplocza
Pillanatnyilag mélységes caend követte aa elhaog- napjáról — újra leköslöm a Cslkl Lapok ezelőtt több
aott elnöki óhajt, mely alatt lagatottan figyeltem a mint 40 óvvel hosott bessámolóját, aat ia caak aaért
község múltjából.
további fejlemény aket; de ciak egy szempillantás s teszem, hogy abból mások Is okuljanak s a letűnt 60
XXXII.
már mindenki késs ls volt a felelettel, hogy: .meg- év faknlt lapjait ne reeteljók visssafeló lapozgatni a
,A Csiki Lapok megérdemli".
edjuk!" — amikor Beláss Tamás — általánoa ügye- meggyőződni arról, hogy — ka talán más formában
A köBblrtokoeaágunk jelenlegi vezetőségének hir- lem köaött — kért szét s röviden, de meggyóződéBbdl, la 1 — de nekik ia van okuk, amiért — es alkalomdesé e' ői tudtam msg vaaárnap reggel, hogy a délután caak ennyit mondott: „(Mytfiakl ha már adományról mal — nyugodtan a ssebSkbe nyúlhatnak, mert taplo2 orrkor tartandó gyűlési tárgysorozaton — többek van ssó, akkor 200 Lajjel ne kacagtassuk magunkat I.. caaiason indokolva: a Csiki Lapok megérdemli!'...
köz jtt — a Cslkl Lapok azon kéréae IB aaerepel, Adjnnk legalább 500 Lejt, mert — tudják meg azt —
Moat padig álljon itt a több mint 40 évea beaaáam» , vei 50 éves jubileuma alkalmából — as ósl kös- hogy: „a Csiki Lapok megérdemli!'
moló Taplocsa egyik legaaomornbb
napjáról:
• •
hiriokcsnágok fialhos fordult, hogy asoknak jólndnlatn
Gyönyörű pillanat volt I.. Idegeim fesaUltaóge
•
lamog&tasaval ünnepi köntösben jubilálhassa ast a fölengedett s valahogy ugy érestem, hogy Tamás báiwde mekkel teljea félsaázadot, amely alatt mindig tyám megállapítása a lelkek mélyére azúrt... B e mélyre„Nagy tűzvész Csik-Teploozáo. Alig hat hónapi
iiHireríteB kötelesség-tudással állta azt aa őrhelyet, ható ssurás nem maradhat eredmBny nélkül...
időköaben négyszer kell Taplocza községben történt
bin-iyra az alapítók gondoasága állította... s e kösbea
tüzeaetről megemlékeznünk a nagyon aajnoB, hogy
Nem ls maradt I Azonnal óa egyöntetűen hozzá- eanttal nemcsak egy-két gazda károanláaáról, hanem
» korú.ötte verejtékeaő népnek minden őrömében ée
járultak,
móg
pedig
aaaal
aa
utasítással,
hogy
as
ne
a köaaég csaknem ötöd részének elpusztulásáról van
(ajdi.iaában hűségesen OBStOBOtt.
osak irott malaszt maradjon, hanem az összeg renTudtam, hogy Ilyen alkalmakkor a legkönnyebb deltetési helyére való juttatásáról az elnökség aaó. Május 15-ón délután 3 órakor, midőn a köaaég
lakósaágának nagyobb része a Mercurea-Cluc (caik"t k.ntéBt nyerői a aaókely lelkek mélyébe, hogy aa azonnal gondoskodjon.
««predai) országos vásáron volt, eddig Ismeretlen okból
azonban szerényen meghnaódó értékekről fogalmat
Csedő Imre elnök aaonban, mie:6ita Balázs Ta- a László Jgnio csűrében tüa ütött kl a 6 perc alatt
aikoihaasuok magunknak, vagy pedig aaoknak gyengéiül
köteleBségaaerüen tudomást sseressttnk, miért la: más megssavazott Indítványának határozattá való eme- a nagy Bsél által éleBstett elemek 30—40 épületet
n
K> áraztam, bogy e gyűlésen meg kell jelennem. lésére rátért voina, pár szóval njra megemlékdave a borítottak lángba a oly gyoraan terjedt a tüz tovább,
Cslkl Lipok-nak félszázados múltja köaben a falu ér- hogy vagyon mentéBról egyáltalán nem, hanem csak
Meg la jelentem I...
dekében tatt tevékenységéről, módosító Indítvánnyal ember élet elpu»tuláaának megakadályozása iránti
Csedő Imre, a kösblrtokosaág elnöke, megnyitó
törekvésről lehetett ssó. Bár a aaeredal, CSICBÓI, delnei,
beaiedeben a vagyonköaöaaég jeleni pénntári helyae- állott eló. melyben arra kórte a megjelenteket, hogy várdotfalvl aaomaaéd köaaégek viafecskendól gyorsan
*«vei Is foglalkoava, minden szépítgetés nélkül — óesln- a Baláaa Tamás által javnaolt öaaaeget duplázzák megmegérkeatak a véaa színhelyére, mielőtt a bósa elemet
?«» - tárta a megjelentek elé, hogy e teatületnek s engedélyezzenek 1000 Lejt, aaaal aa ntasitáasal, megfékezni a lokáliaálnl sikerült volne, 48 gazdának
H< aleg Bsámottevó adóssága van, miért la a veaetóaóg hogy aat a k. b. pénatárnoka, még a holnapi nap folya- 118
darab épülete s minden ingósága 35 635 forint
mar megtette a Bstttséges Tépéaeket arra, hogy meg- mán a Calkl Lapok kladóhlvatalaboa flzesaa be, mert becsértékben,
melyből esek 10681 forint volt blalofelelő vágterületek kleesköalósóvel mielőbb módot és
U gy mond: „, .ho"y a Balázs Tamás találó meg— a lángok martalékává vált. A károsultak fölisbeiőBégst találjon aa adósságtól való megsnaba- állapításéval éljek: a Csiki Lapok — csakugyan — sliva
«•«gélyeaéaére a csiksomlyói jótékony nőegylet legott
onlásra.
megérdemli aztf...
30 forintot szavazott meg a ugyaneaen célra jövő hó
A módosított Indítvány egyöntetű határoaattá 1 én, aaokottaál nagyobb belépti-díj mellett, ssavalat,
Majd padig — a tárgysoronat több máa pontjának flvégaóee ntán — elnik aaóról-aaóra felolvaata a emelkedett..; én pedig megelégedetten távoatam aaaal ének-, aongora előadással kapcaolatoeflUérestélyt fog
iuti Ltpok megkeresőiét, mellyel támogatásunkat • Jóleső tudattal, hegy a falum népe nem feledte el rendeanl; továbbá sneredal Leiokt Károlj or a maga
*ma arra, hogy a fálaaáaadea fennállánát méltóképpen a mattot • hálával gondol móg ma ls arra a Csiki

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA.
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Meghalt I. Cristea közjegyzöné.

pedig azzal tagadta meg a perrendjén, hogy as a szellemi munkájának kompenzálása. Ez a „szellemi" munka abban állott,
hogy a még Dr. Zjntal által szerkesztett vásári, bér stb. szerNam sokára sor kerBl rá Ismét, ayakoroloi fogIoan Cristea M.-Ciuc (csíkszeredai) köz jegy só, sze- ződések román szövegén neki tetsző változtatásokat eszközölt,
juk, miot annyi soksior, mióta megajándékoztak vele nátornak
BSUI. Dobreanu Eugenia folyó évi no- (több helyen hibásan). Ezen ténykedéséért kapott esetenként
bennünket. Amikor adták, ujjongott a tömeg a erő- vember hófelesége
példányt honorárium képpen, ezek nem ls számiáztattak.
18-aa
hosszas
Baanvedás mán C.uj—Kolozn- 20—30
Baakkal kellett korlátok köaé saoritanl, bogy akaratát
De kellett neki később ls nyomtatvány, az pedig nem mehetett
váron
meghalt.
Halálának
híre
mély
részvétet
kelt
fegyelmezetten érvényesítse. Ua bilntetésael sanyargat egeaz vármegyénk táraadaimatan. Ejy igazán meleg folytatólagos honorárium képpen. A nyomda izemélyzete ls
belátta, hogy ez Így nem mehet, szorgalmazni kezdette a fizeják, hogy el ne muiassaa aa ajándékba kapott kötelesmegertő lelkű, kivételes képessegekkel meg- tést, mire a válasz az volt, hogy „majd elintézzük az Igazgatóséget. Aaoyl furfangot vittek bele aa akaratnak e meg- szívű,
Errenézve azonban egy lépés sem történt. A gazdaáldott urbssaoayt veszített el varmegyénk, akinek sággal".
nyilvánulásába, hogy soka tükörképet nem ad. Da min- jóságos
sági krízis bekövetkezett 1931-ben, konkurens vállalatok alakul,
aeze,
tapintatos
nrlBága
mlndannova
elért,
ahol
tak,
a
közigazgatási
(jegyzői) nyomtatványok központilag letdig bú >a mutatja a hatalmon levő párt erejét. H* ugy
kelleti vagy mérsékelni lehetett. Minden igaa tek szétosztva; a jövedelem folyvást ősökként B ebben a nehéz
vessauk, hoiyea ls. Aa ac erőaebb, aki hatalmon van. segíteni
Ügy Baamiihaioit jóakaratú befolyására. E>ea éssaei es helyzetben éviszámadás és leltározás rendjén az Igazgatóság
Hisz azért került oda, mert erőaeob. A nép, as ngy nagy
nem látta megengedhetőnek azt a luxust, hogy ekkora összeintelligenciával ervenyesiietio a jó emoernek get
sem akar senkit. Annak minden mindegy. Naki nem mindenfele
hitelezhessen továbbra ls, miért is, mint minden más hajot
akaró
aiapiermessetét.
A
napi
gyűlölaa einevezss a fontos. Aa övé a mindennapi gond a ködések féle emelkedett egyénlsoge padig SOK esetbeu sonló adóst, a szerkesztőt ls Írásban szól.totta fel fizetésre. A
válasz elutasító volt, fűszerezve kifogásokkal. — Tárgyalások
aki ezt lovászi válláról, aa segít rajta. Da est soha volt okos tanacaadoja, bölcs marsekeióje kóaeleitlnzoi Indultak
meg. A szerkesztő az öoosét küldte maga helyett, mint
sem tudia eleral akaratának iiyatén megnyilvánulásá- irányító
a
.osalád anyagi ügyelnek Intézőjét", aki a teljes negáció álláselbatárosasoknak
la.
—
Cnatua
kösjegyzőju
val. Bi számára csak parádé maradt. Móka, amit végig aaül. Djbraanu Eugenia a haboru eiőtti Cslkvaroiegye pontjára helyezkedett és hivatkozott az elnök és a régebb
csináit. Eleinte tudatosan, méltóságteljesen, erejében román táraadaimanak volt tagja. Tölgyesen BzUiataii. elhalt üzletvezető által állítólag tett Ígéretekre. Az elnök minderről nem tudott és ma se tud. Ezt bíróság előtt, eskü alatt
bízva. Azután beleunt. O.y sttrttn követellek akaratáneveiesban részesült. Jo roman volt akkor is, vallotta. Folytatólagosan megkíséreltük még a békés elintézést.
nak megnyilvánulását s vaiaBstottjal oly ritkán telje- Kitűnő
Ékkor már maga a szerkesztő ajánlotta fel, hogy lemond a
Bitettbk ígéreteiket, hogy belefásult. Közönyös, nem- amiBor aa nem jelentett Bommi előnyt. Ae maradi elete tá sszerkesztő alkalmazásáról és az annak megállapított dljjavegeig. Ami B.noe klveteiea, ami megnecaüiesre sza- zást ajánlotta e számlatartozás törlesztésére Tehát elismerte,
tirődon lett. Csinálta, amit parancsoltak. Eivesaietie rni
ihdto ás emieüensk megórsesare koteieaő, aa a kep-hogy van törlesztendő tartozása.
akaratát — a valóságban. DJ m-fgaaradt mindaz papílelkület, amely minden Borsoan hinni iudult aa Ut
Ez jelentett volna legalább 3 évi várakozást és azt, hogy
ron. 8 gyakorolja a tör fény;. E^ylz azért, muri ka- ze,t
nyarat adnak érte, pár napij A ouslk a Oiimetiatő. egymás melleit elő nepek szeretetében, kúicaönós tlsz- pénzt nem kaptunk volna s hogy milyen lett volna az a díjieieteben
es
gyttiöleaoi
mentes
egyűtidleseoan.
—
Aa
talan
munka
? Lett volna-e 3 evi ki.artáaa a szerkesztőnek,
való ióieimaban. É i Bsavaz. Aztán arra hivatott embeelete tanueagietel voit ameuett, hogy jússággai vagy belefáradt volna az „Ingyenbe"'! Kértük hogy a rossz
rek összeszámolják a szavazatokat ÓB óriéséro adjáí egeBB
viszonyokra való tekintettel legalább egyrészét űzesse kl,
szeretettel lizvldá juk egymassal szemoen a muitat mire
nem volt hajlandó. A halottakról, vagy jót, vagy sjmmlt.
a aaját akaratát. A msiylkrói ő nem tudott semmit. A és
es
rendeaaüK
a
jövői.
Miiveit
íolkenea
minden
üaornsok ígéret közül aat sem tuiia, hogy mit akar. E pusz- aágaval eat a goodoiaioi szolgalia magas es eióaeió Meggyőződésünk volt, hogy a tényleges szerkesztővel megvolna, ha ninos családi tanáosadója. Mindezeket
tul a fu-fangos goadoiaiok cifra köntösében. Kenyeret összeköttetésein keresaiiii le a hotköanitpi szürke nagy- egyezhettünk
mérlegelve és a fizetéstől való Irtózást látva, nem határozhaakar, szabadságot, jólétet. DJ mindazt igaa egyszerűen ságok msgoekiteseig. — Csikvarmegye msgyarsaga tott az Igazgatóság másként, minthogy a jogos követelés biról
nem mondják. Felöltöstetik olyan tarka-barka ruhaba, szeroieitel ő/lzoeti meg ennek a Jjbaratjamk emléket. behajtását és a behajtáskörüli mulasztásért a személyzet anyagi
bogy nem Is érti meg. Azután átadják oeki olyan for- Hüávai gondolhat arra a becsületes jóazivre, amely- felelősségét mondotta kl, elkerülni akarván azt Is, hogy továbbra is prédának tekintessünk, akin élősködni lehet Tudomáoan, hogy nincs kóBsönel benne. HA pedig szól
voit baiorsaga együtt ereani ezzel a ueppoi bal- másunk sserint a legtöbb vidéki lapszerkesztőt nem önzés
ellőne, elébe teszik saját akaratát, amely igen rutul nek
hevíti,
hanem egy magasabb, kulturáltabb szempont; közérdek,
ia, voltak gundoiatai, eltek benne aa ember- fajtkötelesség
megfogta. Erre pedig mit tehát? Nagyot nyel és izaad sorsában
stb., minek honoráriuma Inkább osak az önzetoarán
érzésnek
olyan
kOteleaségei,
ame.yea
lassan
kitovább a napi gondok mellett, amelyeket Boba le nem vesző fe.bin vannak a mai tdóa emoereuek szotaraboi. len munkának kijáró elismerés. Más a hivatásos újságíró helyzete,
akinek
ezenkívül
az kenyérkereset Is.
vaas válláról Bem párt, aem politika, Bem akaratának
Elképzelhető-e egy lapkiadótól, hogy lapja szerkesztését
Cristea közjegyzóne holttestei Cluj—Koloaavarroi
semliyen megnyilvánulása. Apáról-flara öröklődő sors
is annak a kezében hagyja, akivel szemben pert kell
hazaszaiiitoiták es folyó evi november ho 20 án ddi- továbbra
ez, smi alól csak keveaeknek adatik kivétel.
á l l j o n A szerkesztői megbízatás — minden ellenkező állításuíán varosuak egeaa laraadalmának osztatlan, ímposanu sal szemben — a vázolt magatartás miatt vonatotc meg. LegAa is bolond volt... reszvéteievel helyeztek örök nyugalomra, a helyben kevésbbé a dr. Kabay Qábox érdekében, aki azt 3 év multáa
vagyis 1935 év végén vállalta.
November hó 11 én a világban nagy ünnepségek uj köztemetőbe.
közepette emlékeztek arra a nnprs, amikor ezelőtt
Ami pedig a „15 év utáni felfedezést Illeti" álljanak itt
a következő adatok:
19 esztendővel, 52 bónepi gyilkolás után elnémultak a
a szerkesztés átvételétől 1923 év végéig pontosan űzetfegyverek. Nivezetes eworduió. Igazán mtgcrdemll a
ték a számlájukat, 1923-ban 3371 lejt, 1924 ben 1299 leiből csak
töltsegkiméitiB uélküii ünnepet. Annyi ver BB oktalan
350 lejt, 1925-ben még 1000 lejt Űzettek, 1926 -2S években már
pusztítás után ea a dátnm jelentette a békének, a nyuaemmlt, azontúl szaporodott a számla (tz utolsó 6 év alatt)
Tisztelettel értesítem Csíkszereda 2—5000
godalmas polgári életnek helyreállítását. Azóta szóraleivel évenklct Ez volna a „15 év" V Ha az első évekváros és vidéke közönségét, hogy ben tudták, hogy fizetni kell, honnan állítják, hogy az alkalkozik is a világ ezen a súlyos sorsfordulón. Mindenki
volt „megígérve" az Ingyenes hirdetés és nyomigyekszik illó komolysággal kivenni részét a felnőitekMerourea-Ciuo (Csíkszeredában), maztatáskor
id.
tatvány
'í A fennti fizetések teljesítményével ls elismerték,
nek ebből a játékából. A mai ünnepet mindössse egy
Papp Károly házában, egy uj
hogy tartoznak.
Siaoley Btroreţ nivii bizonyos ur zavarta meg ott
Emlékezzünk meg azon bizonyos végrehajtási ügyről,
melyet a néhai sze-keeztö öoose, m nt anyagi és azelleini öröLondoaban. A fegyverszüneti évforduló éppan aa um>
köse, vezetett ellenünk a másodfokú biról ítéiet alapján. Tett
re.lea katona emléke eiőtt ró .ti ls a maga ünoepélyeB
ajánlatot elnökünknek — Dr. Barabás Andor tanukéntl bevoadóját. A nagy parádé közepetta áttörte az ünnepi n y i t o t t a m „VICTORIA" név alatt,
násával — arranézve, hogy hajlandó engedményt tenni ha a
ahol
szolid
árak
meliatt,
a
legkékordont egy emcer s rövid programbeszddbe kezdau.
szerkesztőség kloseréltetik, ho^y mily összeg erejéig és hogy
kit kíván utóinak, arról nem. Jlásóktól kellett meghallanunk,
Az éjfcrdulóról szóló véleményét azzal «ezdatte: .Kép- nyesebb igényeknek megfelelő kihogy önmagának vindikálja a szerkesztést. Igazgatóságunk
mutatás az ege-iz". .Tudatosan készítik elő az uj há- szolgálásról biztosithatom tisztelt
ugyancsak Dr. Barabás Andor közvetítésével adta meg a választ:
borúi*. Mister Birorey nem 1B jutóit tovább őaziaieségi vendégeimet. — Kész szolgálattal:
preclzlrozza az összeget és annak ellenértékét foglalja Írásba,
rohamán. Azocnaí lefogták. Nyomban megállapították
mert egy általánosságban tett szóbeli ajánlat nem tárgyalható.
Ez a válasz elkésve jutott a fülébe, daoára, hagy hatâriion
rola, hogy agyit elmegyógyintézetből szabadult el es
belül történt és a végrehajtást foganatosította. Ezután meg ml
közveszaiyas örült. Tipikusan boond esat. A viliig azt
jelentősége lett volna engedményekről tárgyalni, mikor attól
Tulajdonos: BOCSKOB KABOLT.
áüitja, hogy Sirorey ur boload. Neki pedig ugyanez a
függött
volna a végrehajtás elhalasztása, vagy az attól való
velemanye a körű öt;e megbolondult világról, amelyről U.-Cluo — Cilkiiereda, a román gimnáziummal szemben- elállás ? Post festa. De ha Írásban pontosan előterjeszti kívánságait, elképzelhető-e azon kívánságnak teljesítése, hogy a törazt áiii'.ja, hogy képmutató és tudatosan készíti eió as
téntek után az ő kezébe helyeztessék a szerkeaz ől megbízatás í
uj háborút. — M slyik Itt moat az Igazi bolond ? birorey
Mikor az ajánlat nélkülözte a komolyságnak még látszatát ls.
barátuaknak miadeoodetre nehéz a helyzete. Olyan
Hiszen, ha jó szándéka lett volna, nem ls kérte volna azt az
idői cinek, hogy a*i abban emberies gondolatokat meegyezség megkísér ése előtt, Így agy néz kl a dolog, hogy a
részel vailani, még jól járt, ha megussaa az elmegyóvégrehaitás a megfélemlítő, a kényszerítő fegyver az „UnbeIgen tisztelt Szerkesztő ur!
Uoterwerfung- elérésére. Azután a végethajtás elkerügyász si mefcflgyeleare u.aió irgalmaval.
A Cslkl Lapok lolyi évi október hé 10-lkl számában a dlogte
egy egyszerű módot ajánl. Akár a kolumbuatojása, valapkiadók keserves helyzetéről konkrét esetbál kifolyólag — lésére
.fizessünk". Könnyű annak, ak nek van módjafizetni. —
tudtunk és lelké éstlnk nélkül — megjelent oikkére b l&pja gyis
óvl október hó 24-iki számában Dr. Keresztes Károly Már em ltettük, hogy milyen az anyagi helzzntünk. Adatokkal
rénzaről 60 frttsl éa Bálint Lázár N colestí (cslkszent- folyó
is
szolgálhatunk.
Fizessünk éhenként 50000 lejt meghaladó
olmen nyilatkozott.
mislóai) plébános egy hektoliter gabouávai járuit a „Helyreigazítás"
Eugeije meg Szerkesztő ur, hogy utóbbi közleményre (a adót, akkor, m kor a jogos munkánkért járó ö,szegeket sem
nyomor eoyhituaehez.
Btkv. 574 g-a értelmében) megjegyzéseinket megtehessük a kapiuk meg, hanem még inifizessünk 30 000 lejt, m.nt igényelt
erkölosl kárt? Aki ilyent követel tőlünk, az nem mondhatja
Tekintettel a kár nagyságára a magunk ré- következőkben:
Az a beállítás, hogy hátunk megett áll a Háromszéki magát nagy lelkűnek és jó akaratúnak. ítéljen a nyilvánosság.
széről is adakozásra hívjuk fel olvasóinkat a sze-Takarékpénztár,
sőt a Mailid-lorrás la, mint a Brassói LapokA tábla Ilt.-foku Ítéletével perünk sorsa ls végérvényegény károsultak javára s a hozzánk beküldendő ban és a Székely Újságban kibővített nyilatkozataiban Írja Dr. sen eldőlt,
a táblai Ítélet az erkölosl kártérítés olmen ellenünk
adományokat birlepilag nyugtázni fogjuk e lapok Keresztes — nem felel meg a valóságnak. Ua Igy volna, ezek Indított keresetük't elutasította s Igy a 30 000 lej követelés,
bizonyára
kifizetnék
a
folyó
évre
kirótt
52.500
lej
állami
adónhasábjain(A C . I I I Lapok 1896 évi majui hó 27-IKI kat ţlOU.OOO lej alaptőke után!) s nem kellene közgyűlést melyért a végrehajtást foganatos totta 3000 lejre zs jgorodott
öBsze. Mtt sem változtat az ügy erkölosl helyzetén, hogy az
— 22 ik számábó.).
összehívnunk, hogy az a társaság felszámolása kérdésében ha- általuk rendelt nyomtatványok áráért Indított ke'esetüuket
*
*
tározzon.
A
Háromszéki
Takarékpénztárral
kaposoiatunk
annyi•
formai okokból szintén elutasították « a köl ségdket kölcsönöban van, hogy van 12 drb nyomda részvénye á 500 lel névér- sen megszűntették.
Hogy a Csíki Ltpoksak a fenti bsszámo'óvíil be- ték.
Dr. Kovásznál Gábornak ls van 10 drb., ugy gondoljuk cz
osupán az ö ökbehagyotl szellemi tőkéről szólunk
indított negély akciója mm mirxdt or idmény nélkül: nem majoritás. A Matild-forrással kapesolatunk nagyritkán Miből Még
áll ez V Dr Fábián László az Erdővidéki Hirl.p szerutl mar tudjuk; B hogy aa ai:a'.a begyűjtött aulyo» 1—1 hirdetés lovélborlték stb. rendelés.
kesztője adta meg erre a váUszt egy bankett alkalmával
A köztünk folyt, már befejezett pert, annak előzményeit
ezrek Blsősorban segítették felszárítani a patakzó
van szerkesztve a legutóbbi években a Székely Nép, hogy
megindításának kenysierltő okatt az alábblak helyezik helyes agy
könnyeket, melyak mar-zaár barázdákat ástak a szen- és
abból még átvenni ls lehet egyes olkkeket, ami azelőtt sohasem történt.
Vudó arcokba: ahoz kétaag sem far; s hogy e segély- megvilágításba:
kiadásunkban megjelenő Székely Nép szerkesztését Dr.
Igen tisztelt Szerkesztő Url Boosásson meg, amiért
nyújtás a füstölgő romokoi uj életet teremtett: az ZentalA Leó
halála után Dr. Keresztes Károly vette át, rövldehosszadalmasak voltunk, de minden vádra reflektálnánk
blzonyoB I..
soii lemondott bátyja Dr. Keresztes István javára, mert külföldi Ilyen
Kálváriát járunk, amiéit nem a volt szerkesztőnknok,
akadályozták a szerkesztés ellátásában Utóobi a saját kellett.
Vagy 1899. április 9én, rm kor újra visszatért utal alait,
vagy öoosének dlosőségét zengi lapunk. Igaz volt a Ctlkl Lahol saját maga, hol nugblzotcjal utján szerkesztette pok
folyó
év október 10-ikl számában elsóhajtott keserv, hogy
a vörös kakas faiuakba, hogy 162 gazdán»k mintegy neve
lapunkat 1932-lg. A szerkesztésért megállapított — elismerjük,
áldozattal jár a vidéki kisebbségi lapkiadás. Önöknél is
háromszáz epülete;, s minden vagyonat tegyo percek hogy nem számottevő — díjazást iel Is vette, sőt még jó laeig nagy
az
lehet
a
helyzet, hogy amit keres egy nyomda az aooidenanlau Bemmlve; amikor a mai pepi-luktól kezd'e a felső akkor Is ő nyugtázta, mikor arról a segéd- vagy társszerkesztő munkán, azt
ráfizeti a lapra. Még akkor la éa ott ls, hol a
lemondott. Kőnél többre a nyomda nem kötelezte ma- szerkesztő megértő
mezőig csak pernye és füetö.gő romok jelezték a javára
és hivatása magaslatán áll. De nálunk,
gát.
Ugy
ezen
mint
következő
állításainkat
a
köziünk
folyt
ahol
a
volt
szerkesztő
Boose és magyarpárti főtitkár még a
rettentő csapást; amikor már-már biztosak voltnak perben okmányokkal Igazoltuk A szerkesztő azonban, mint a
oenzorral
ls
összeköttetést
tart fenn?, ne oaodálkozzék senki,
abban, bogy a könnyek árja Boha fel nem Bsárad: per rendjén állította és vitatta a megbízatás mellékes Jövedel- ha Ily körü'mények között elkes
vednek a kiadótársaság vezetői
n:m a «Csiki Ltpok' volt-e ismét az élen B segély- méül szolgált az ügyvédi foglalkozásából kifolyó hirdetéseinek félre állanak az áldozatos munkától
és befektetéstől s ezzel
és Irodai nyomtatvány szükségletelnek ingyenes ellátása 1a. elnémul városunk ezldőszerlnt egyetlen
nyújtásban ?l...
55 éves kisebbségi
Ezek árverési, vagy penzszetző hirdetmények voltak, melyekért organuma.
8 valyon nem voltak-e s lehetnek-e más kössó- a bíróság megáUapltoita a költségeket, azokat élvezte is. Sőt
gek ia hasonló bajóban?..
üzletvezetőnknek ő adta a tanáosot, hogy a hirdetési dijakat
Soraink szíves közléséért hálás köszönetünket fejezzük
fel, hiszen a bíróság amúgy ls megállapít esetenklnt kl Szerkesztő nrnak és kijelentjük, hogy ez Ogyben b. lapjáMost pedig még csak azt kérdezem Tőled — ked- emelje
legalább
500
lejt,
mikor
ez
még
a
per
megindítása
előtt
szóba
ban
nem
ezental helyet kérni, mert a magunk részéről
ves olvasóm, hogy: Ijsza volt-e BUázs Taiuásoak a jött, méltatlankodva jelentette ki, hogy talán osak nem kép- befejeztükfogunk
a polémiát.
a közbirtokosságunk vezetőségének, vagy nem?l...
zeljük, hogy a saját kárára emeltette azokat? Akkor tehát
„JöjjOn, ami jön".
Tisztelettel -.
H* ugy erztid, hogy: igaza, akkor Te ae altasd mások kárára. Ügyvéd kollegáiéra. Ez mentálltás. Igen Tlsiteit
S. A. NPOQBAFIA „JÓKAI"
Szerkesztő Ur bizonyára tapasztalatból tudja, hogy teszl-e ezt,
a lelkiismeretedet tovább, hanem cselekedj!!
képese erre egy vidéki lapkiadó, aki anélkül la áldoz a lap
Sfántul-Qheorghe.
Toplita-C.uc — Ciiktaplocsa, 1937. november 16 fenntartásáért í
Miután közleményeinkkel, az Szssei érdekelt felek hozzá— G. 8. Üzletvezetőnk, mintán nem kapott utast<ást Ingyenes
megoldhatja véleA taploozal közbirtokosság Utal megsiavaaott ezer leit közlésekre, esetenklnt számlálta a hirdetéseket a támpéldányok szólásait Ismertettük, agy hisszük, mindenki
ményét ebben as amúgy la tal hosszura nyalt vitában. Ml a

Népakarat.

A m. tisztelt Közönség ügyeimébe!

NŐI ÉS FÉRFI FOPRÁSZ-ÜZLETET

„Victoria" fodrászat

A Jóiai-nyomda qoü.

.* .

• hó 17-én Upank Szerkesztőségének be la zzolgáltatták a azt késbesitésekor. A támpéldányokat az ügyvéd elfogadta, a számrézsérti as ügyet bezártnak tekintjük a azzal lapunke helyen hálás kOsaOasttal nyagtázzok Is,
lát a aisrkesitó v-BBzakaiiObte. A nyomtatványok megflzstéaét magunk
ban többet a«m foglalkozunk.

C S I K I

47 Mim.

Műkedvelő színház.

L A P O K

8-Ik oldd.

(îyţrgyoi ékt

Eeelőtt két Avval a „Gyergyól Lapok* hasábjain

mn nuuoli rá mlikedvelésttak banyatláaára, de fóleg

..okra * aiiapadl hiányosaágokra, melyek aainte lehe'eUeaoé tették a színjátszást.
B.it a kérdéat akkor, ebben a formában alaposan
L, morlteUüt. Heteken kereaatttl tartó cikkeaeaok,
vélemények óa hoaaáaaóláaok eredményeként meg la
alakult a műkedvelő együltea, amely aatan hatalmas
7endülettöl fogott boasa tervei megvalÓBltásáhoa. ValL , varosunk — kelletenel több — jótékony és kuitur egyceQittiei évenkénti elóadasalnak mogrendeaéset
u aţ val a szándékkal, hogy tagjait minél többet fogliikoxaaaa a ha aaok egyik vagy másik egyesületben
Merope» valialnanak, eróu ne forgácaoija.
Súlyos vállalkoaás volt, de megoidottnk.
SiHbboél-asebb és hovatovább nlvóaabb előadások
Küvetkestek. AZ előadott darabok irodalmi ós erkölcsi
erteket kepviaeilek, amire aa együitea mindig nagy
leikesudéBael keBBÜlt B aa előadások minden egyes
eaeiben kuiiureaemeny számba mentek.
A megrendezett előadások főcélja nemcsak a

Sémák
'
—

'

díusLi j

Ha nem .akar tejet inni, meg- i

próbálhatjuk a kávét. Ezt a gyer- ,

i^Pr,,

mekek szívesen isszák, kivált ha
illatos

jóízű

Kathreiner-böl

és

Valódi Franck-ból van készítve. A
tejeskávé azonkívül egészséges is.
És hogy a jó, tápláló Kathreinerböl készült kávé a n n y i r a

olcs*

Ts, az sem hátrányi

„öaretel" volt.

értelmezik, de as eltérő olvaaáaok (aaikil, szekil tonaság a németek uámára fölöslegessé vált, sót talán
A közönség, aki már előre Irtóaott a műkedvelői kóppen
) csak mag közelebb hozzak a nevel a sauceiy nev- gyűlöletes volt és felismerte aa elnémeaiíéB veszedele.óadjüokioi bs regen kopottá váll de mmdeg egyforma atb
Így a klaaró negatív módsaar melleit, ameiy kido- met ; mikor éppen a Barcaság megaaabadult a vaskezű
d.íiiiiitiktól, uj leiiesedessel ea biaaiommal lana a hea.
batja
túobi ieheiősegeket éa caak a oo.gar-nuan ere- uraitól, a német lovagoktól és telepeaelk példája a
mejajbudasi es kitünleió pártfogásával tette lehetőve, delel atudja
megtartani, megkapjuk a legszebb pozitív
bo^y ízicpaduuk alig felev alatt, ngy külsőleg, mint bizonyítékot ÍB, a saekely nemaeteknek kiirthatatlan óai telepilés kelett-éesaki folytatására csábította a saékelyeket: akkor kerekedtek föl a aaékelyek éa kesdtek átbeiaó furinsjaban u] aslnbe öltözhetett.
hunu hagyományával tökéletesen ésaahangaé ea a aaa- lelepsdnl a (mai Száaa-) Sebearöl a aeböal, vagy aebel,
A muíedveiő egyűttea mint az iparteatület egyik Keiynev eredetijei la megadó nevet: aa eaaegel, aaakU a kűküllei (Száss-) Kasdról a kézdl uj Székelyföldre
aloaztaiya inlizödotl.
nepnek, mint a legnevezetesebb bunn-boigar lörasnea (1225-1231) atb.
Steogel Károly ipartestületi elnök nemes törek- eteikóai nevét.
.Huook Isten-kardja, ast a csodát tette,
vétti. meuysi mindég c&ak a saebb és jobb megoidaHuaok ivadéklt máig segítette."
A ssekoly eredet másik fókérdéee az: mikor juío.m ktredtt, fclemmóen aimniiak a mükedvelöB goc- tottak a szekelyek Erdélybe ea kü önösen aa ismert
duibiaioz es ugy egylilieB erővel meg is találtuk a Ssekely-foidre, a aaékoiy saekekh6 ? Valamint a baraneije* uist az ifjúság neveleaehez.
nyai ea bihari asekelyek eredetére a besenyő baaoniat
Cjht... ketta törlünk. Az ipartestületek felosztása,
Irta: Vigh Emő.
a kir. várórök áltaianos Bsabadoa állapota es hadifoj z.gaiii'Uii műkedvelő garda működéséi ia megbé- goly eredete a döntő, ujy a szekalytóldi, erdeiyi traEgymás mellett ülünk, Brnő meg ón. A rendkívül
úiioua. Nsh-íz, szinte lehetetlennek láuzott as újra deiore neave főleg ket teuy fontos: 1., bogy aa erdelyi megoyeró modora és még mindig „jó képű" Vigh
10.úozat),
Saékely-földón nincs Ssbóa, Orbó, Kead, Tjiogd, hanem Erőit cigarettával kínálom.
L romlott gazdasági helyset, pénzhiány ?... Hozzá- ez ntoobl Biharmegyóre, aa eióbbl narom pedig az
Na kínálj, hissen tudod, hogy csak köselebb segít
értés o.anya? A saeperi és jóért való lelkesedni ludas 1224 évi ásass kiváltság levélben említett aaebenme- as örökkévalósághoa — mondja. Asonban együtt füstianyioi;? Dehogy! A nemiörődesl
gyei scekely Babos éa Daróc-falvak videkere voseii tölünk.
Bgy könyvet hoztam.... tadom szeretni fogod.
visssa az 1231-tól ismeri késdi, azután a aeboai, vagy
1 jen, B nemtörődömség I
el...
bd itt álljunk csak meg egy pillanatra és ne Bebsi, as aranyoai (sézdl), a telagdi- udvarhelyi a aa OlvasdElkéstél
— mondom, — az éjjel végig olvastam.
lói Ismeri orbai ssekelyek eredetet; 2, nogy a
lagyüuk igazssgtalanok. Van Gheorgheni-ban három 1396
Da...
marosi
Bzekely
BEék
hat
nembe.i
uuszonuegy
saekbaaa
tiiiB.tuocr, aiiznek nevét fel kell jegyeani. Aa egyik
Várjál csak Ernőkém. Igas-e, hogy eltáncoltad a
uj. Zárug Jwos, a máaodta Stmtszer Józtef, a har-iokelatesen oly jogokat gyakoiol, mint as erdelyi romá- aaivadat?
Oda dobtad a nagyközönségnek, hogy muCi.di. Biro Karoly. Da eaek közül ia legeibő eoroannok kenései es a azaisz soltészok, kik örókóa jcggai lasson, nevessen
ÓB élvezzen, mig Te... egéeaséged
itj. Zarug Jaoos, aki soha egy pillanatra Bem tevesz- bírják as őseiktől telepített falvak faiu nagya&gat, vateljesen felőrölve távolodtál a rivalda CBlllogó fényétől,
hun eütm eiói a mükedvelés gondolatát, aki faradt- gyis gazdasági es birói tisatséget, ezt el ia oaitthaiéletet ée a boldogságot jelentette ssámodra?
íagoi aem ismerve dolgoaott, csakhogy felszínen tan- jak, eladhaljak, luányukra Is hagyhatják, kl aztan a ami az
Ugy-e igy Írod?
basa» es ulerhesBe annak aa eszmenek a megvalósul- farjevel belyetteaituell m B g á t stb. S eppen ezan örökóa
A gép megállt I'?
ss.», m.'IJCSÍ e l e r e a e h e s nem a pana, nem aa önzéB falunagyok es szakblrak, székhadnagyok kaptak meg a
Amikor egy ember áldosata lett munkájának,—
cimet a BBékeiyeknel épp ugy, mint a szászokea » ti ogiató magatartaa saQkaegeB, hanem a saep es neioes
éa annak a muikának, ami a Közé. Aki aa
jo iram iaio lelkesedes, aa önképzés helyes irányanak nál ea románoknál. Bsen szász és román anaiőgiabúi oiyan
egyik legszebb kincsét szolgálta a kulturán
idmtröle es a kuiuraúi f«j.ődés józan megválasstása. következik, bogy a marosi székben leglukább ismeri, da emberiség
a többi ssekeiy székekben ls megvon magánjogi örökös kerotztlii a szórakoztatás nagy munkáját, mert a szóA műkedvelő garda újból megalakult. Ba a garda falunagyBág,
bíróság és szekhadnagyBBg (prlmipi- rakozni vágyó embernek nagy kincs a BsórakoaáB. Aki
es;, atu meg fogjak calnálnl a műkedvelő színpadot íusság 1473-ig,szék
azután
prlmorság) intézménye, nemesi szívvel-lélekkel tudása legjavát adta a nemes cél érdeea tó.üg olyan gardát neveinek, amelyik megfogja es agháaai ketaegtelenűl
a Székelyföld oly kében azért, hogy emberláraalt aaórakoataaaa, kacagást
ériem, uogy kulturális feladatot végea, amikor azin- késel leleplteuelt, aminő aIgazoljak
mulatságot adjon: beteg lett.
roman kenéaek éa száaa
padoa szerepel. Teszi eat aaaal aa öuaetlen lelkese- soltészok telepítései.
Eltáncolta a ezirét. Kitáncolta a leikát. Felaeüaéí ei hittel, hogy megttBatelés legyen réssére a
őrölte az id igeit és elvesstelte a pénsét...
Muhiou ezercp. Műkedvelő garda, amely kuuuralis
S a XIII ssáaadban már mlndan jogi ügyet írásba
Ernő köhögött...
Lüjtppv tudja m«jd tenni a müktd^eió előadasokat. fogla ni ao.u »s Oklevelek bósege a küzdi Bzeeelyekat
A tüdeje, a rozsa tüdeje válaszolt s nekem valami
M '«iUk, hogy ea a gárda megfogja Cilnáint es .egdiOsetr 1231, a sebÓBiekei (lepsieket) 1252, ai szorongatta a torkom. Mert Vigh Ernő Erdély éa
• •'Í^ÍJI ii remi a maga ssinpadat, amit szeret es a »r^nyosi, utaruauybradi es iblegdi udwaihjiyle.»- 1257- a B«aát egyik legjobb szinéBse, ma aktatáskával a
72 Kozoit, a osialekei Caak as Aujoukorban 1324, az hón» alatt rójja a várost éa falnt, hogy köayvét kínál•ciuüi^oi is megfogja szereltetni.
a* oruai, gyergyal as sa^zoui Bzskeiyoket caak Z .igO.umnul üdvosoijttk e három fiitalember namea mod ura.ma kezdeten 1397 tajáu emiíii c'őszor b egyet- g a s s a , közbe-közbe pedig nagyokat köhög éa megüaau^u iurekvesei, melyben kui.urana eióuiozdiiaoa- itsu aaoatoly Mda (.orveuyczski járás, kerlilei) emléke mazáll, hogy szivét csitítgassa. Ast a bolondoB, beteg
nat e ^ u eszzözei latjuk.
C«. L. sem ragino ez UIUIBO evuéi. A sepsi, kézdl, stb völ „kivet, amely nem ls olyan rég még osztogatott B most
megértést k»r«s.
gyek leiepitdsenek idajere rávilágít még az a tény la,
Brnő I Éa IB veled mondom:
oogy a legdoueletlbb aaap es termékeny erdalyi vOlgy,
Ha hatalmas törvényhozó lennék, rendeletben
a Barcasag 1211. ugy kerül a nemet lovagrand kezébe
(Ü A szekeiyak aaemely-, hely-, dűlő stb. nevei leiepuea vegaii, mini lakatlan vldak ÓB 1225-ig marad adnám kl, hogy könyvedet mindenki megvegye éa eli'iakbcm uind megvoltak a dunsmuiiak Arpad-kori ne- a lovagrend veaeieae, fegyvere alatt. Addig a Btrca- olvaB^a.
Mirt, ha voli IB idő, mikor kacagva sírtál és a
tciucu a legregtbb oklevelek tanuikodasa aserinl. Hogy ságiól esaak-keletre fekvő begyesebb, erdősebb vid<«k,
» azdke;y azaoados állapotú királyi várór, lehat az a későbbi Haroaisaék (s aepsl, keadi, orbal) a zordon holnap uam számított, ugy a „ma" könnye már többé
Ar
pad ltj.deimek hadifoglya, ea kitűnik egy 1217. evi Nemere-ssei utjabau blaonyára még íakatianabb Njm nem mosoly,.. Ujy-e, Te drága, bohém flu! ca. I.
w»uisi a Varadi RjgtfBirumbau, mely szerini Binarvar ts \o,iak arra utak. A besenyők ea kunok beiöréati
oevü asasnagysaguak varórei (civiiea, Hrdaiybe a radoai-borgoi Szamosvölgyöu és M J BZ°BÍNov. 27 és 28, Bsombaton éa vasárnap
«i«tru!ie(! •) Eoej alb. faiuoól a birajut, tspaojuz elő a aapun at, egyszer a V^akapu-feiől történtek, c^ak 1241.
s
P E E B —G Y N T .
«i»i , JUi .a.aK (impecieruai) meg DdOst, nogy ó köae- lakjuk a iaiaroeiórt)BialÍjrcaaagdaliBsoroBan, atöictI-. .ü.u; c > padig aaaal védekezett, hogy ó aaabad van szoroson at a az Anjou kor közép an kezdenek a lhaen drámai keltemenyefi men. Hina Albers éa Olga
b
't.t. .r 1 eiiai a aaakeijB^aaad vitezei nem voitak aaa tatárok be betörni a csíki szorosokba és a saékelyek Ticheckova azinj&tBzó kéSBaégének egésa skálája vonul
t^aoa, Danem hadifoglyok, l y e n e s voiiak a baranya kijárni tatárföldre.
végig előttünk, amíg aa erdők éa hegyek kósza fiából
vhri lopaauoz lartoao vágyi Baekeiyek saaaada es iov»
frakkos világcsavargó lesz.
<íti is, meri juiaimul ókel IV. Bala es V. Isivan a
Bsen adatokfigyelembe vételével egéxz biztosan
H I R E
K
.
11.arj'-raa uian nzabadOB varőroabói szabad aaervien- felelhetünk a naezeiyek erdalyl megteli<pedéaanek kórbilberea paucaioB randas vitésekke, lovagoaka deaere. A aaakelyek aa besenyők 1150. táján, mint
— Segély a bioaz i (békást) árvízkárosul'"i'ot, akiz csaknamar fólvetiék és htvataioaan la el- clblnonrgi (saebenvari) kir. Ispán katonaaaga, várőrsége taknak. A békás köaségl arvlakárosultak réaaére a
°yen«k a .uemeb", (aiváló nembeli, regebbeu főtiszii) vonaliak be Erdélybe, legdélibb részébe, a Marostól m a g y e l t a n á c s százezer le] Begélyt utalt kl, másik
tinioi. — Minden kepae<ódesiől menten, logikus kriu- dalrs elterülő Ciolo-, Olt- es Kilküllő melléki rengeteg azázeaer lejt p e d i g aa árvia által megrongált utak
kovai, a kizárás modszerevel a ssékelyek eredeiere, erdóaégekbe, hogy rendat tartsanak aa oda meghívott, javítására Bzavazott meg. Bsen ÖBBaegek fedeaéaére aa
«sk egyetlen megoldásunk marad: a bolgár eredet. A befogadott erdóirié mosell frank paraaatok, teu'Kchok Idei k ö l t s é g v e t é s b e n a m a g y e h á s főlépcsőjének átalagaruk ellen pedig a aagy boigárméaaárlaa, a bolgár koai (.lentoaloi", 1230. tájától aa éaaaknémoti Sachsen- kitáaára m e g s z a v a z o t t kótBzázezer lejt használják fel.
oagy elgyóagiieae, .Bojgar oió* Vaail (Baall, V-ali) aplegei c. nemet Jogkönyv átvételéről éa aiána azotá— Kiadó italméréei engedélyek Ditraaban
S^rag caasaar hirea ideje aián sokáig nincs aattkaeg salnak emlegetéseiői elnevezve: .saxoaea") Mikor eaak (Dltró). A helyi pénzűgylgaBgatóaág nov. 30-án árlej^rcra, 1020 előli pedig Árpád caaiadjanak csak a 76 év múlva elsírták a kir. ispánok részéről való elnyo- téat tart 3 ltalméréal engedély bérbeadására Ditró
JUuogiaias eiótu években voli ismereiesebb háborúja maiáaakai II. Andráe kiralynak a megkapták aa önkor községben. A bérlet tartalma 5 év. Kikiáltási ár 2000
hielkozbói, 894 táján. Tisenharom évvel utóbb Daajbaai mányaatot an egéss asebenl ispánságra, msly ezentúl lej évente. Ajánlatokat 10 Bzázalék garanciával a pénaUab-perasa földrajzíró, majd lou Kosaié aat Írják, hogy magaba foglalta a .Váraa-iól Barátiig" terjedő föld <t, Ugyigaagatóságnál kell letenni Ha ajánlattevő nem
* magyMOk uomsaedjai a bolgárok éa aa easegelek,beleértve a ssékelyek seböel és daróci földjét la Kü- Jelentkenne, agy a követkeaő árlejtés deoember 10-4«
"ik saintén bolgárok. B«t an eaasf*! Mvet Mbbféle- küllő megye delkelttl réaaéa; mikor Igy a ssikely ka- less megtartva.

Üres a Nezütéüliét a Rivalda".

Székelyek eredete.

4 lk oldal.
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LAPOK

m

Ara 6880 Lei.
Szent Ferenc harmadik rendje 1987 évi november bó 21 én este 1/«0 órakor, Mercurea-Ciuc
Modell 193S.
Csíkszeredában, a róm• kath. főgimnázium tornaMinden
Legjobb
minőség. Bizonyítéka,
termében tartandó Szent Erzaébet emlékünnepélyt
szaküzletben
rendez, az alábbi
hogy Csehszlovákiában két hóMŰSORRAL:
kapható.
nap alatt több mint 6000 drb
1. É őképeket matatnak be Alblat Gabi, Sz. Cseh
Triumph készüléket adtak el.
István Aa Síiwarth László, karének aláfeBléBBel.
2. Cnopln Gmoll balladá-Ját zongorán előadja
György Baba.
3. Üanepl beszédet mond Fódzztelendó Bálint
Vilmos TomesU (cslkssenttamásl) plébános.
4. Éiekel Dsbreczeni Károlyné Odorhelu (székelyTerméBBetbü leadás. Nagyhengerü.
60 állomás vétel. Hullámhosaa 18—2000 m.
udvarhelyi) ének- és zenetanárnő, zongorán kiseri Imets
Akosné.
6. Szavai Főtisztelendő Bzőcs Dénes.
— Halalozás. Kristó Domokosáé szül. Tompos S a a k a o e n ö i vsgy házvezetőnői állást keres
6. Hegedd szóló. Előadja Debrecaeni Károiy Odor Rósálla,
középkorú urlaaszoDy. Cim: a Gyergyói Magyar
korában, 10 évi hosszas szenvedés után,
heln (székelyudvarhelyi) bankigazgató, zongorán kiseri november68 hó
Párt Iroda.
18-án meghalt Siscralenl (CalkszentDebrtczenl K. né.
Temetése november 21 én délután 3 órakor
7. „Adjatok kenyeret 1" Baskó Mária egy felvo- klrályoa).
IOBS. Elhunytat férje, 7 gyermeke ós nagyssámn rokon- Eladó esetleg bérbeadó egy uj kőház, a gyakorlónásos aatndarabja. Előadják: György Matyó, Baékely sága
téri-ucoában, mely áll 3 azoba, konyha, kamra,
gyáBflolja.
Bözsi, Potocaky Irma, Bzabó Picai, Iacze Icau, Albiei
pince és kis kertből. Értekezni lehet Nastasa
—
„Vásárhelyi
Találkozó'
történetét,
összes
Gabi, Albert Magdi, Salamon Jnci, Salamén Búké és
Alexandrina, M.-Ciuo, Bőjthy Qábor-téle ház.
előadásait ós hozsásaóláBalt magába foglaló több mint
Fodor Ibiké.
200
oldal
terjedelmű
könyvre
elő
lehet
jegyezni
a
Hely árak: 30, 20 és 15 lej.
F i f f v e l e m ' Mivel az idén Mikulás vasárnapra
A randi elöljáróság éa a tagosat tagjai sseretet- Vákár üzletben. Ara 100 lej. Előjegyezni csak decem- 1oJ
esik, igyekezzék Mikulásra előre
ber l-ig lebet.
tel meghívják aa érdeklődő közönséget
vásárolni. — Nagy választék friss áruban —
— Vasat tettek a vasúti sinre. Érdekes
— Házasság. Barcsai Imre és Máthé Ilus novemlfj, Papp Károly, füsser, csemege és kávéber hó 14 én tartották esküvőjüket Ricul (Rákoson). gyermek csínyt fedesett fel a Mlhallenl (cslkssentpörköldéje, Mercurea-Ciuc.
i—a
— Aa a j román-kormány. Szinte tla napig mihályl) pályafelvigyázó, amely könnyen végzetessé
tartó vajúdás után megalakult az uj román-kormány. válhatott volna. Amint a pályafelvigyázó napi ellenőraő Nógy saobás lakós kiadd. Külön udvar és mellékAmint előrelátható volt ismét Tatarescu volt miniszter- körútját végeste a hatáskörébe tartosó pályatesten,
helyiségek. Cim a kiadóhivatalban.
elnököt bízta meg Őfelsége aa uj kormány megalakí- Ssentmibály és Ajnád köaött, a pálya legvesaélyeRebb
tásával. Az uj kormány a Uberália párton, lorga pro- róasén, a síneken hatalmas vasdarabot talált. A nyofesszor pártjara támaszkodik ÓB választasi egyességet mosás Borán kiderült, hogy a vasdarabot S. A. 14 évea
köt a Vaida Sándor román frontjával. Esek sserint az p áss torgyermek — kl a köselbea Juhait legeltette —
uj kormány öBBsetételében csaknem teljesen a régi. helyezte a sínekre. A veasélyesen pBjkos gyermeket
MindÖBdze annyi változás van, bogy a belügyi tárca átadták a klskor ak bíróságának.
eiere Franoiovicl volt közlekedési minlazter került, mig
az ó helyét laculet volt belyetteB mlnlaatereinök vette
1

IRON

TRIUMPH

IRON-TRIUMPH

Diák egyenruha szövetek!

át. Fóldmlvelesügyl minisater lett IoneBCU-S sestl (lorga-

párii), mig Pop Valér dr. volt ipar és keresk. mlnlsater tarcanelküil minisater lett.
— A valaaatasokat deoember hó 20 -23-ra
Írjak ki. A romaa törvényhozás felosztásáról saOto
királyi késirat valúBainü november 22-en fog megjelenni.
AB alkotmány saerint ettől számítva 30 nap alatt aa
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POSZTÓGYÁRAK
KÉSZÍTMÉNYEI
gyári lerakati

nj válaBatáaoknak meg kell történnie. Igy a képviselő
választások minden valÓBzlnüseg szerint december 22
én, a szenátor válasstások 23 ón, mig a köaaégl tanácsok szenátor választását ünnepek ntán tartjak meg.

— A Brasovi Turista Egyesület (B. T. E )
10 évea jubileumát ünnepelte november bö 5, 6.
éa 7-én. Bennünket azért is erdekei közelebbről ez aa
ünnepély, mert csiki turlBtáink hét évvel eaelóit ennek
a B. T. B.-nek Csiki Csoportjaként kezdették el működésűket. Eltekintünk as ünnepélyes ÖBSsejőveteleknek reaaletea ismertetésétől, mivel asokkal a napi lapok
ls foglalkoztak, de megemlítjük azt, bogy ez aa egyesület 10 ev alatt 3 miuiós vagyonra tett szert, amelyet
a Nagykő-havasi turista aaálloból szerzett magának.
Est a BB állót teljesen a braBsól magyarság közadakozásából epilették fel s másfél millió lejbe került. Azóta
a Bolnokon is epitettek két hásat és egy „mamutsáncot", amelyen az oraaágos sl-ugró versenyeket szokták tartani. A B. T. E. ma BrasBÓ legaktívabb, legvagyonosabb magyar egyesülete, amelyben egésaBégea,
ml
egyozerü éa takarékos saellem uralkodik éa a .vlrtcus
noitla" elvet itt nemcsak hirdetik, de gyakorolják ia. A. marosvásárhelyi (targa-muresi) keAz ünnepségek részben Brassóban, résaben a Nagykő- reskedelmi és iparkamara közleményei.
havason zajlottak le, ahol a csíki E K. B.-et Vamsaer
No. 2372 2427,2421—1937 Exportőröket, imporGéza képviselte.
tőröket éa kereskedőket érdekli BB alábbi köalemény:
— Hallgasson tanáoaomra: fejfájásnál dőrHolland, Belga, CsehBslovák és Osztrák cégek
asölje be homlokát, halántékát valódi DIANA sósbor- kereskedelmi ÖBBseköttetést keresnek romániai keressaeBsael.
kedő ÓB ipari cégekkel; a névjegyaók betekinthető a
— Aa E. G. E. tanfolyamai Calkban. As Kereskedelmi és Iparkamara titkárt hivatalában, a hiErdélyi Gazdasági Egylet, a tél fo.yamáo 47 két hetes vatalos órák alatt.
gasdasagi tanfolyamot rendes. Az első a Carta (esik— No. 2417—1937. A péosügymlnlsBter a Kamakarczfalvl, ahol november. 16-án nyílt meg rendkívül rák Szövetségének kösbejáráséra a bonokkal való adó
nagy érdsklódes mellett. Összesen 60 hallgató Iratko- hátrálákok rendesésének batáridejét megbossBabbltotta
zott be. A megnyitó ünnepjég szejtmlsével vette kez folyó óv november hó 80 lg.
datét. Utána Sasa Antal plébános üdvöaölte a megje— Kereskedő, Iparosok és válialkoaók fliyelmét
lenteket. M<*jd aa E. G. E. nevében Mikó László, a felhívjuk,
Időközönként teklolaék meg a Keres
Marosmegyei FÖ dmlvee Szövetség elnöke, E. G. E. kedelml óshogy
Iparkamara hirdetési tábláját.
felügyelő vázolta ea ismertette a tanfolyam célját ÓB
jslentóségét Az eióadók: Szőke M.hály, Bethlen Ga
Regatul României.
nor gróf éa Hajdó Ödön. Ugyancsak itt írjuk meg, bogy
Primăria Oraşului Mercurea-Ciuc.
22 én vesal aezdeiet a Piaeail-de jos («ásaoa-altial) Nr. 3350-1937. cons.
tanfolyam. — Eddig 50 ssékely gaada iratkosott be.
György Gábor plébános, nagy leikessdéssel végal a
azerveaes nehéa muoká|áL Előadók: Báráa Dezső,
Sc aducc la cunoştinţa generală, că in zlua de
Szőke Mihály, Hajdó Ödön, Molnár Ferenc óe Angi 7 Decemvrie 1937, ora 10 a. m., in sala de şedin(ă
Baláss.
a primăriei oraşului Mercurca-Ciuc, se va (ine licitaţie
— Ürea állasok Gheorghenlben (Gyargyó- publică diminuendă, pentru angajarea pe timp dc 3 ani,
saentmikloson). A városi tanács pályáaatot hirdet a a taxatorilor pentru încasarea taxelor comunale, convlllanytelepnél üreaedesben lévő fógépeazl ós ss»relól form conditiunilor caietului de sarcini, întocmii în
állásokra. Palyásatl batáridő folyó év nosember 80 lg. accst scop.
Fisetés a villanytelep költségveiéeében megállapított
de sarcini se poate vedea in orele ofiöasseg. A fógepóssl állás elnyerésókes a követkeső cioase,Caetul
la primăria oraşului Mercurca-Ciuc (scc)ia adbizonyítványok aaükaégeaek: 1. Kaaáafdtői vlaBga. ministrativă).
2. Gósgépkesetói vissg», 3. Bansln- és Diesel-motor
Mercurea-Cinc, la 13 Noemvrie 1937.
keaelól vizaga. 4. MagasfouUltsegű erőtelep keselégl
vlaagp. 6. öi evi asoigálatról egy blaonyitvány valamely Victor Faroga m. p.,
primar.
magas fessültségű erőtelepnél, a vlUanyuerelő álláahoa:
1. Villanyszerelő mnnkaköny, magaBfesaDltBégD hálóaatl
B Tőke m. p ,
ós alacsonyteuzültaégü belsó munkák vógaéaóre Jogosító
secretar.
vlssgával. 2. Ot évi gyakorlati Idő. Akik köshlvatal- Felvessek vegyeekereakedésembe egy szorgalmas flut
ssolgálatbaa vaanak, ások caak fölöttes hatóságaik utl
tarulónak, aki legalább a glmn. I. osst. végezte.
Jtn ós ások Jóváhagyásával pályáahatnak.
Cim a kiadóhivatalt-1.
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árakban
beszerezhetők

KARÁCSONY JÁNOSnál, Merourea-Oiuc
Str. I. O. Bratiann 13.
Bélés á r a k b a n nagy választék!
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Hirdetmény.
A csíkszeredai Legelötársuiat Igazgatósága
egy darab kannak a tartására pályázatot hirdet.
Érdeklődők az évi, vagy havitartáara vonatkozó ajánlatukat Holló O&bor legelAt&rsulati
elnökhöz, 1937 6vi d e c z e m b e r hó 10-ig
beadhatják.
Mercurea-Ciuc (Csíkszereda), 1937. évi
november hó 10-én.
HOLLÓ GÁBOR,
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1. t. elnök.

VésZÜnk

vagontételenként is) állandó
szállításra, tisztított, száraz léchulladékot. 1 méteres hosszban, kötegelve. Tisztított
azáraz gömbfát, 1, 1.60, 2, 2.50 hosszúságban,
felsővégén 10 om. és vastagabb. — Ajánlatot
.Zelulloze' jeligére kiadóhivatalba kérünk, a-3

OSERÉPKALYHÁKI
A aaombolyal Bohn-féle téglagyár kltünö mlnóaégfi oaerépkályhál m Indán színben éa nagyságban kaphatók. Kívánatra gaadag mintakönyv
áll a n»gyérdemtl kSiOnaég randelkezéaére.
Épttkeaókl Ugyanott a hirea

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

Jakab Sándor, M.-Oino—Oalksereda
Strada Compoaeaoratolal Nr. 7.
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