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Lipku la jdonos : 
VÂKlR LAJOSNA 
Falalia aisrkaaitf 

B fi  8 3 B Q H VIKTOR. 
K i a d ó h i v a t a l : 

Tikár kOnyv- áspaplrkerea-
ksdiae Cstkazeredán, hoví 
i hlidatáaek árai is (U&m-
tial dijak allia kfildradtk. 
Bgyaa aaáB áim L«t >.— CSIKI LAPOK 

POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI áS TARSADALMI HETILAP. 

•lóflaatáal  évi 
tgit  im Lel IOD.— 
Félém , 8 a -
Negyedévr® . . . . 40.— 
Kolloidra agy árra . 440.— 

Hirdetési dijak a leg-
oloaóbban uimlt ta luk. 

Káztiatok nem adatnak Tiaaaa 
Nyílttéri kflilemányak 
dija aoronklst L«135.— 

Megjalaalk mladem v a a â i a a ş 

Viitorul Ciucului. 
A fenti  cim alatt három háttel eaelőtt egy román 

nyelvű újság indult meg Csíkszeredában. As elaő ssáma 
programot IB adott. Beharangozta, hogy célja BZ együtt 
élű népek msgbékülése, a román—magyír teatvérlea-
ség ügyének szolgálata. 

Meg Bem emlékestünk mai napig erről az ese-
ményről. Nem pedig azért, mert láttuk, hogy as uj 
lap élén szereplő emberek nevel semmi garanciát nem 
nyújtanak ennek a magasabb lelki intelligenciát kívánó 
indu'ási programnak a meg va1 ásítása- iránt. Azután 
padig tisztában voltunk azzal is, hogy városunk román 
társadalmának elitje Bem éppen azon a szellemi szín-
vonalon mozgó kulturközÜBBég, amelynek életében a 
lap élén forgó  nevek felkészültsége,  pennája ÓB erkölcsi 
alapja a reprezentáns szerepét betöltbetné. 

Mérget mertünk vo'na rá venni, hogy a lap éle-
téből igy hiányzó szinvonalat a gyűlölet éB az alanta-
sabb gondolkozásból kitermelhető vad uszítás szellemi 
kincsei fogják  pótolni. 

Nem kellett sokáig várni, hogy az elmondottak 
nyilvánvalóvá váljanak. Bcnek a román újságnak a 
mu't heti Bzáma már olyan hangot pendít meg a 
román—magyar köaeledéB vezérBBellemének dicsősé-
gére, taoiy aa ősalnte megdöbbenéssel tölthet el min-
denkit, aki még hinni mert e két egymásra utalt nép 
megbékülésében és a történelmi szerep együttes meg-
jitszáaának sikerében. 

A Viitorul Ciucului az egjüttélés 15 esztendeje 
u'án nem mást kezd ki, mint a katholikus cslkl szé-
kelység vallá-os hltéoek évBsáaadoB, ártalan megmoz-
dulásait. Kezdi pedig az Űrnapján. Az urnapl körme-
netet, amelyet pedig azelőtti számában egészen ép 
ésszel lá'o t és normálisan lereferált,  mára BZ czeróves 
Nigymagyaroreság visszaállítására irány u'ó törekvés-
nek látja, a csiksomlyói búcsúkkal és ezer ssékely 
leánynappal együtt. 

Azt írja, bogy gróf  Mijláth püspök megjelenik 
ez évben a székely leánynapon és meg fogja  átkozni 
bzokat a székely leányokat, akik román emberhez 
mennek férjhez.  „Magyar Bsemtelenségnek", „magyar 
orcátlanságnsk" minősíti ezeket as alkalmakat, amelye-
ken egy utolsó falusi  zsandár ku'turájával csak a 
piros-fehér-zöld  szint látja mindenfelé. 

Éltelenül lármáz aa ügyész, a hatóságok felé 
hiniatt a Krisztus mlttt, akinek tiszteletét az urntp: 

körmenetben mélységes bittel és szent áhítattal meg 
ünnepli a katholikus világ. A vöröí Moszkvában nem 
u';oina ekkora riadalmat a Oltárlszentségben Jelen levő 
Krisztusnak az uccálnkon való urnapl megjelenése, 
mint Nagyrománia kellős közepében, Csíkszeredában, 
az urnák 1933 ik esztendejében, a Viitorul Ciucului 
ht&ábjain. 

Texas, Bo'ivia rehabilitálva vannak, a Kongó 
melléki őserdők világító azellemi gócpontok eh*z az 
elvadult sötétséghez képest, amelyek ilyeneket tudnak 
meglátni egy nép valláaos meggyőződéséből vsgy ásók-
ból a megmozdulásokból, amelyek a népművészetek 
ápolásán keresztül egyetemes kulturértékek szolgála-
téban állanak. 

Ezt azonban hagyjuk. Nem értheti meg mind-
ezeket az, akiben hiányslk a lelki lakoláaottság, a 
jó érzés éa bizonyos kultur belső. 

Ml tehát nem azállunk parbe azokkal, akik meg-
írták a székelység vallásos bitének évBsáaadoa múltra 
visszatekintő szokásairól aa Űrnapjáról éB egyebekről 
a vármegyénket megbotránkoztató legújabb förmed 
vényüket. Hiábavaló ls volna. Még csak észre sem 
vettük vo!na est a gyalázkodó, a vallásos éraületet 
bántó szomorú Írást, ha nem látjuk annak egéss ko-
moly, a két népet egymástól elvadító, megdöbben'ő 
hatásait. Természetesen helyileg értem. DJ ez éppen 
elég baj nekünk, ha látni kell, hogy haaaontalan, érte 
iemnélkűli kötekedéssei megzavarják ast a helyi békét, 
amely eddig példát mutató volt. 

Ninca ennek aemml célja. A mai nehéa kenyér 
gondok köaött kár ast tűrni, bogy bárki la felesleges 
módon román hásaflt  játsaodjon a ml bőrünkre, ami 
békességünkre és nyugalmunknak veszélyére. 

Az oraságoa éa helyi érdek egyformán  aa, bogy 
együttesen, Bseretetben készüljünk azokra a megpró-
báltatásokra, amelyeket a történelmi Idők még meg-
járatnak velünk esen a köaös földdarabon,  minden 
időknek eaen a gyásaoa Ütközőpontján. 

- Munkaadók figyelmébe  A« 1983 év 
junius hó 1 ével életbelépett uj társadalombiztosítási 
törvény értelmében a régi bérflsetóBl  Jegysékek nem 
használhatók. A végrehajtási utasításnak megfelelően 
egy kibővített Lista de plata került forgalomba,  mely-
nek hátlapján 17 pontból álló kitöltési magyarásat 

Beaaereahstó a V á k á r - könyvkereskedésben, 
Calkiseredábsn. 

Háromezer  ember részvételével  a legnagyobb  rend-
ben folyt  le as ünnepély. 

A mult  emlékein  épül fel  a jövő.  Bizonyára 
ez a gondolat vezette Bartalis  Ágost ny. főszolgabírót, 
amikor arra gondolt, hogy a Caikban-ialálbató kegye-
letes történelmi nevezetességű helyeket felkutatni,  a 
ssékely vitézségnek ÓB hősiességnek, valamint nagy-
nevű székely elődünk emlékének áldozni olyan basuflul 
kötelesBége a Bzékely utódoknak, amellyel tulajdon-
képpen maguknak emelnek ércnél maradandóbb emlé-
ket 0 vetette fel  a gondolatot, hogy a közel 250 esz-
tendő előtt Fitód éa HoaaauaBzó között a Szellődcmb 
aljában lejátszódott győzelmes székely—talár ütközet-
bon eleaett Xintuiz  Kerasates alcsiki királybíró airja 
főié  kegyeletből emelt, de azóta a feledés  mohájával 
e födött  u. n. Csonka  kápolnát  ki kellene ásni és ezt 
a történelmi nevezetességű helyet emlákkóvel kellene 
megjelölni. Viíos Jakab fltédi  gazdálkodóval ó maga 
szállt kl a helypzlnre és végzett studiumal után ő maga 
jelölte kl a kápolna, valamint a Szellődomb  tetején 
épült Xántuaz-kaaté!y  fundamentumát.  Most már más 
nem hiányzott, minthogy Jeikes emberek segítségével 
tényleg napvilágra is kerüljenek esek a történelmi 
romok. A B. T.  E. csiki  csoportja, Vámszer  Géza 
főglmn.  tanár, elnökével as élén nagy megértéssel és 
ambícióval karolta fel  a felvetett  eszmét éa egyhangú 
lelkeBedéssel határozta el, hogy a szóban forgó  romo-
kat ó maga, tagjai közös munkájával fogja  kiásni és 
emlékkövet állítani. 

Most egy éve Bnnak, íogy a cslkl Turistaegyesü-
let ambiciózus fi  ital tagjai — a nőket eem véve kl — 
vaBár- és ünnepnapi Bzabad dejük feláldozásával,  csá-
kányokkal, ásókkal leiszerel- e zarándokoltak a Csonka-
kápolnához és dalos jók<-dv jel, egymást túlszárnyalva, 
több heti munka után, feltárták  a kápolna romjait. 
A Turistaegyesület emlékkövet is állított fel.  emely a 
következő feliratot  viseli: , " helyen állott  a Xántasz-
kápolna,  melyet a népkegyelet  az itt  elesett  Xán-
tuBZ Keresztes  alcsiki  királybíró  sirja főié  emelt 
az 1694-iki  tatárok  elleni  győzelmes  ceata emlé-
kére.  Állíttatta  és a kápolna  romjait kiásta  a B. T  E. 
csíki  turista  csoportja, 1933" A feliratot  Bartalln 
Ágost fogalmaBta,  mlg aa emlékkövet Cslkszentklrályon 
faragták. 

Ilyen előzmények után most már csak az vo't 
hátra, hogy a Xáolusz-k ápolna történetét éa helyét a 
nagyközönségnek la bemutassék é.s felelevenítve  a mu!t 
dicső emlékeit, tiszteletre és kegyeletre tanítsák a mai 
nemzedéket. Az csak természetes, hogy aa emlékkő-
avatási ünnepséget Is a csiki Turistaegyesület óbhj 
totta megrendezni. Az abnormális esős időjárás azon-
ban elháríthatatlan akadálvokat gördített az ünnepség 
méltó megrendezése elé. TöbbBzörl elhalasztás után 
végre jnnlua 25-én, vasárnap, alkalmas lévén ai idő, 
aa ünnepséget meglehetett rendezni. 

Már a kora reggeli órákban hátlzEákoB, jókedvű 
turisták vágtak neki a harmatos erdőnek, majd utánuk 
megindult as autó és saekér-tábor ... Fitód községben 
díszkapu fogadja  a kirándulókat, sml azt 1B bizonyltja, 
hogy a község lakóssága méltó fontoBBágot  tulajdonit 
BB emlékkő avatásnak. As idő kedvez as ünnep-égnek. 
Hol elkomoru', hol nevet aa ég, de az esőt elkergeti 
a közben előálló szél. Ugy 9 órakor felhangzik  a esik 
csomortánl fuvÓB  zenekar ütemes Indulója Bakó  Kál 
mán veaénylete alatt. A Tekenős,  a Peszterge  éB a 
Szellődomb  vlsszhangosva verik vissza az Induló 
akkordjait, felfokozva  BB állandóan érkező vendégek 
hangulatát. Aladics  Zoltán mérnök ÓB felesége  mezei 
virágokból koasorut fonva  dlBzltlk a tábori oltárt, mely 
éppen ott áll, ahol köael háromssáz évvel elébb áll-
hatott a kápolna oltára. Megérkezik Inoze  Domokos 
alcalkl főeeperea,  a szentmiséhez saUkaégea kegyszerek 
kel. Nemsokára késs az oltár. Eközben a szekerek, 
gyalogösvények egyre-másra ontják aa érdeklődőket. 
Távolról CBengettyü-esó hallszik: Menaság  kösaég 
860 embere templomi lobogók alatt érkeznek. Nyomuk 
ban a osikszentgyörgyiek,  bánkfalviak,  hoaazu-
aszóiak,  mindszentiek,  űtódiak  stb. Megkezdődik a 
Bsentmiae. Eat megelőzőleg Inoze  Domokos főesperes 
mond rövid beszédet as ünnepség céljairól. Azután 
gyászszertartást tart aa 1694-lkl csatában elesett szó 
kely hősökért. Szentmise után megszenteli aa emlék 
követ, amelyre a turistaegyesület hölgytagjal pompás 
koBaoruja kerül. A csomortánl „reses'-banda az laten-
tlsatelet alatt la kitett magáért: egybáal énekeket 
adott elé. nagy áhítatra geijeaatve aa ünnepségnek 
mintegy háromezer róastvevőjét 

Majd Vámzier Gésa főglmn.  tanár, a Turista-
egyesület elnöke mondott üdvőalő besaédet a meg-
jelentekben. Rámutatott a turistaegyesület áldosatkéss 
munkájára, amellyel a feledés  homályából napvilágra 
boaott a cslkl székelység Boltjából egy dlcaőiéges 

emléket, amely Idegenforgalom  és a népkegyelet asem-
pontjából ia nagy jelentőséggel bir. 

Aa ünnepi besaédet Albert VilmoB főglmn.  tanár 
mondotta. Lendületes, lelkes, minden sslvet és lelket 
átfogó  közvetlen beszédben mutatott rá a székely nép 
törtenelmének egyik leggyászosabb eseményeire: a 
török-tatár betörésekre. Azokra a kegyetlenkedésekre, 
amelyet a tatárok végheavlttek aa orvul megtámadott 
m u n k á B , békés aaékelyeken, házuk táján, templomalkon, 
papjaikon. A maroknyi ssékely nemzet ötletességgel, 
esszerü félrevezetéssel  tudta csak feltartani  a tenger-
sok tatárhordát, ott azonban, ahol e r e j é n e k 
csak három-négyszeresét sejtette, olyan hősiesség-
gel éa vitézséggel harcolt, amilyent alig iBmer a tör-
tenelem. Elmondja as 1694 iki tatár-duláa történetét, 
amely győzedelmeB csatában elesett Xántus Keresztes 
alcsiki királybíró is, de a tatárokat kiverték. Xántuss 
királybíró Birja ftflé  emelték annak Idején aat a kápol-
nát, amelyet a nép .Csonka-kápolna", a történelem 
.XántuB-kápolna" nevén Ismer és amelyet a cslkl 
Turistaegyesület lelkes fiataljai  ástak kl. Megemlíti, 
bogy Xántus királybírónak ma la élnek egyenea le-
származottjai, közöttük Xántasz JánoB, a kolossvárl 
Marianum igazgatója, híres geologus éB terméssettudós, 
aki az emlékkő költségeihez való hozzájárulása cimén 
500 lejt adományozott a Turistaegyesületnek. — Bi-
zalomra, hitre, reménységre  éa kitartásra  buzdí-
totta  a megjelenteket,  akiket  csak a vallás  éa a 
történelmi  mult  megbecsülése tarthat  össze éa 
menthet meg. Dörgő eljen, hatalmas tapsorkán Jelente, 
hogy a beszéd Bslvból jött, a lelkekhez, sslvekbes 
aaólt. 

Utána Csiktaplooza,  Csikszentgyörgy  és Csík-
somi yó ifjúságából  alakított mintegy száztagú Bsavaló-
kórus P. Takács  Gábor csiksomlyói házfőnök  vesetése 
alatt adott elő költeményeket. A nagyszámú fulual 
nép, amelynek nem igen volt alkalma a azavaló-kóruBt 
hallani, áhítatos csöndben hallgatta a bol dörgő, hol 
duruBsió, hol halkan csevegő verseket. A szavaló-kóroa 
nagyhatású BBdreplése után Bíró  Ignác ostkmindssentl 
közbirtokossági elnök Mindszent  és Hoaazuaszó  köa-
ségek nevében üdvözölte a megjelenteket Az egysaerü 
székely harisnyás ember lelkét csordultig megtöltötte 
a hely szelleme. Közvetlen, meleg ssavain a kifeje-
zésre hozni nem tudott érzelmek egéBz skálája vonult 
végig. Fogadalommal fogadta,  hogy az emlékkövet 
megvédik és gyermekeikkel 1b megvédetik. Majd K6-
szeghy Károly csikszetlélekl b'rtokosságl elnök Szent-
lélek  ÓB Fitód  nevében köszöntötte a nagyaaámu meg-
jelenteket éa mondott köszönetet a Turistaegyesület-
nek a szép ünnepség megrendezéséért 

Aztán lassankint elhuaódott a nép aa erdő lombos 
fái  alá. Vidám pohárcsengés, jókedvű kacagás, halk 
muzBikaszó hallatszott Innen la onnan 1B, majd mint 
Bzines tarka rét népesedett be a Sellődomb oldala éa 
alja a sok szótteB-Baoknyás, fehér  harisnyás kiránduló-
val. Nemsokára felhangzott  a csomortánlak talpalá való 
nótája éa aa ifjúság  önfeledten  járta a táncot a puha 
róten a késő esti órákig.... 

Távolabb fehér  pontoknak látszó sátrak előtt 
kigyúlt a páBztor-tüz: kísérteties fénybe  vonva be 
azokat a klrándu'ókat, akik elszántan kitartanak és 
egy CBtppet aem aletnek. sőt most Jött meg lgaaán a 
hangulatuk. Jól tndják, hogy mihelyt haaaérnek a Bőid-
ből, a termésaet mindent feledtető  varázslatos birodal-
mából, ujn kesdódlk a robotos élet a kenyérért, a 
megélhetésért... 

Köszönjük a Turistaegyesületünknek, kivált an-
nak munkás, minden jóra és nemesre kapható, meg-
értő fiatalságának  fáradságot  nem Ismerő munkáját és 
azt, hogy egy ilyen ssép nappal ajándékostak meg. 

Záradékul nem mulaasthatjuk el arra kérni őket: 
ne elégedjenek  meg a Xántusz-kápolna  feltárásá-
val. vannak még Csíkban  feledésnek  indult  törté-
nelmi emlékek  éa as olyan lelkes  historikusok, 
mint Antal Áron főgimn.  tanár éa Bartalia  Ágost 
ny. főszolgabíró  szívesen  felajánlandó  közreműkö-
désével,  munkáljanak  azon, hogy eaek  as emlékek 
as utókor számára megmenthetők  legyenek. 

Kell, bogy éressük, esen a téren nagy mulass-
tás terheli a mai generációt. 

Albert  latvia. 

K Ü K Ü L L Ő M E N T I BOR 
literenklnti ára házhoz 
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A „ZÖLDFÁNÁL" CSÍKSZEREDÁBAN, 
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BEL- ES KÜLFÖLD. 
Mindenki  készül  a kormány átvételére, 

Nyár van. Legalább naptár szerint. Bs már két 
éve ilyenkor mindig választásos kormányválto-
zás köszöntött ránk. Bgy éve állandó kormány 
van. Sok idó. Szinte lehetetlen, hogy még nem 
buktatták meg, hogy még nem választunk. 
Természetesen az ellenzéki frakciók  sem bírják 
eat a szokatlanul hOBSzu érát és a kormány 
köreiból nagy konfliktusokat,  változás előtti 
hangokat hallatnak. Goga több helyen kijelen-
tette, hogy 6 következik. Avarescu szintén 
következni akar. Lupu—Junian és Argetoianu 
igen tetszetős inflációs  programmal szintén 
készülődnek a hatalom átvételére. Minden va-
sárnapra kijut az ellenzéki gyűlésekből. A libe-
rálisok Bem alszanak és vasárnapra éppen össze-
hívták a párt intézőbizottBági gyűlését, amelyen 
erőteljesen fogják  követelni a hatalmat. Moz-
galma* nyár Ígérkezik a politikai életünkben, 
amelyet különösen az óliberálisok használnak 
fel  óriási kormányellenes propagandára. 

Baj van a költségvetés  körül.  A belpoli-
tikai életben különösen ráfeküdt  az ellenzéki 
mozgalom a költségvetés ügyére, amelyet a 
kormány előreláthatólag nem tud realizálni. A 
költségvetés 24 milliárd, amelyből havonként 
két milliárdot kellene bevételezni és ezen ösz-
szeg havonkint caak egy milliárdot tesz ki. 
Mindéi azt is jelenti, hogy még nehezebb na-
pok következnek. A kormány már tárgyaláso-
kat is kezdett a külföldi  hitelezőkkel és enged-
ményeket kér. Ezzel gondolja a kormány meg-
menteni a költségvetési egyensúlyt. 

Román—orosz megegyezés.  Ti'ulescu 
külügyminiszter a londoni konferencia  alkalmá-
val taiálkozoltLílvinovoroBZ külügyminiszterrel, 
A két külügyminiszter fontos  tárgyalásokat 
folytatott  a román-orosz kérdésről, amelynek 
következményeként rövidesen létrejön a két 
ország közötti megegyezés. 

Az angol  parlamentbe  javaslatot  nyúj-
tottak  be a békeszerződés  módosítására.  Az 
angol alsóházban javaslatot nyújtottak be a 
trianoni békeszerződés megváltoztatása iránt. 
Az angol parlament felszólítja  a kormányt, 
hogy ezen ügyet Bürgösen vigye a Népszövet-
ség elé. 

Károly  király  Kudzsiron.  őfalsége  juniuB 
hó 28 án meglátogatta a kudzsiri fegyvergyá 
rat. Kíséretében voltak Vaida miniszterelnök és 
Samsonovici hadügyminiszter. 

A leszerelési  konferenciát  elhalasztották 
október hó 16 ig. A leszerelés ügyétől függ 
pedig az egész világválságnak a megoldása. 
Amig az egyes államok az utolsó krajcárjukat 
is gyilkoB fegyverek  gyártására pocsékolják, 
addig kilátás sem lehet a helyzet javulására. 
Sajnos konferenciákkal  itt már nem lehet se 
giteni caak az őszinte béke akarásBal. 

A parlamentet  rendkívüli  ülésszakra 
hívják  össze, amint kormánykörökből kiszivár-
gott. E',en ülésszak a költségvetés módosításá-
val kapcsolatos törvényeket szavazza meg. A 
kormány hivatalosan cáfolja  a parlament rend-
kivüli ülésszakának összehívásáról szóló híreket. 

Egy erdélyi föur  följegyzései. 
Rudnyánuzky  Sándor  báró hagyatékából. 
N igy atyám honvédhuszárthzt voit, da fittal  ko-

rában nyugdíjaztatta magát a attól fogva  falusi  birto-
kán gazdálkodott. Mikor elhunyt, nagyanyám özvegyi 
nyugdijat kapott utána. EJ azonban oly c;ekely 
ÖBBzeg volt, hogy nem la vette fel  havonta, haaem 
csak nagyobb Időközökben. Ilyent or rendesen egy 
megbízottja ment el az adóhivatalba a fiaetésl  köny-
vecskéjével és a szükséges igazolványokkal. 

Igy volt hossiu éveken át, mlg Budspestre nem 
költözött Ott aztán legelső alkalommal, mikor megiat 
a nyugdíjért küldött, vissza jött a megbízottja: 

— BiJ vanl Csak egyhavi n; uţ dijat fizettek  ki. 
— Miért ? — kérdezte csodálkozva a nagyanyám. 
— Mert, kérem, igaz, hogy tiztnegyhavl nyugdíj 

hátrálékunk lenne, de oak erről az utolsó hónnpról 
van életbenlótl bizonyítvány. Ezért a többiről nem adták 
kl a pénzt. 

— Node, ha most élei:, akkor az előző tlí hónap-
ban Is életben voltami nevetett a nagyanyám. 

— Hát igent Ezt én ls mondtam az adóhivatal-
ban, de ott ast felelték,  hogy as nem ugy van. Minden 
hónapot kttlöa kell Igazolni I 

Nem vo't hátra egyéb, be kellett ssereznl mindegyi-
ket. A megblsott aatáa u t mondta, hogy as Illető 

hivatalnok mindegyiket átnézte, a pénzt k.flaette,  a 
bizonyítványokat pedig azonnal a papírkosárba dobta, 
tehát még mellékletnek sem használták fel. 

Mert fő  a rend I 
• 

Kornhaber Adolf  altábornagy sok évvel a világ-
háború előtt zászlóaljpararctnok volt a honvédeknél, 
Csíkszeredában. Aze'őtt a közös hadBeregbm szolgált, 
valahol Ausztriában es ő maga is osztrák származáEU 
lévén, nem tudott magyarul. Amint azonban a bonvéd-
séghéz került, neki fogott  a magyar nyelv megtanulá-
sának' és nem IB volt hajlsndó többó németül beszélni. 
Törte a magyart, hogy szinte ropogott, de amikor meg 
is tanulta nyelvünket, to'tat mulattak rajta furcsa  be-
széde miatt. 

Az .e* és .ö" betűvel volt főképpen  hadilábon. 
Dr. Perjéssy Mihály törvényszéki elnököt állandóan 
.ölnek" urnák hivta, viszont egyezer elbeszélte, hogy 
valaki nagyon felbosszantotta  és ekkor azt jegyezte 
meg: 

— Olyan mérrgre vitt, hegy én majd mngeitem 1 
G,orsan, folyékonyan  akert beBzélnl, de közben 

sokszor felcserélte  a betűket vagy kihagyott vagy 
bele'o dott egyet-kettőt, esetleg hasonló hangzású, de 
egész más szót használt, amiből mulatságos mondat 
kerekedett aztán. 

Egy alkalommal a tlsz'.l tenniszpályán, hova a 
civileket is szlvepen meghívta, az egyik padból egy 
kiálló szálka elszakította egy hö'gy rucáját. Kétségbe-
esetten mentegetődzött a táborcok ur és azonnal az 
őrmesterért küldött: 

— Erm»etőr I halhatatlan eset mrglört'nt I Nagy-
ságos asszonyból a ruha megRẑ kFdt. Azonral nézze 
és gyulagoltaasa padokat I Néni I Qyaluglo'tassa padot 
eima felé  1 

A civilek között még csak konty en ment a nyelv 
gyakorlása, de már a katonákLal bnjosabb volt. (Cxak 
a tekintély fentartása  miatt iO E^y gyakorlatnál pl. 
a következő parancsot adta ki: 

— M 'netirány: a csáposkörtön át, egyehesbe 
annak a barna szénabagolyaalí I (Menetin ny: a c-»»pos-
kerten át, rgyencsen annak a barna Fzennbogybnal 1) 

Hittem azért már pár hónap múlva tűrhetően 
bppzílt magyarul, mlndöst-ze az elnök ur maradt „ölnek". 
(D-J az ls Igaz, hogy a magy^ro^at nem szertte, mert 
nz oszlopokat, melyek a laktanya udvarán állottak 
n»m;etl színben vagyis plroi-feh r̂  zöldre festve,  nagyon 
«értették a szemét, mlert ls egy reggel Sznntgyörgyl 
Mlklót fegyvormesternek  kladtn a rendeletet, hogy Bzen-
rol fc'&t-Ksn  le »z Pfz'cpokat,  tmelyek azután tiszt» 
feke  e szint kr.ptak, mort a szegény f-*gyv>  mesternek 
nem volt bátorsága, hogy a sárga sziDt is odi raáioja, 
mint a hogy szerette volna ezt elkövetni. Sd'-dó). 

-(• 
Uivarbelymogyében volt főltpán  Hollaky Artúr, 

akivel (Utal koriban történt ez az esőt. 
Mint joghallgató, Bud. pesten járt az rgyetemre. 

Egy alkalommal kávíházbin volt a társaival. Közben 
egy má̂ lk társasággal szintén a kávéházba érkezett 
Braunecker Limorál báró is. A két társaság néhány 
Uíj t iemertu egymást és ennél fogva  Hollakyék tár-
Buságn felé  tartott, hogy ott üljenek le. Akik n>m 
ismerték még egymást, kölcsönösön bemutatkoztak. 

Brauneckor báró oda'épett Hollakyhoz és szintén 
bemutatl ozott: 

— BraunecW! 
— Hollaky — vá'lasio't Hollaky Arlur. 
Braunrcker ugy lát&zik nem értette jól, mert 

sértődötten kihúzta magát s visszakapta kinyújtott 
kezét: 

— Ho{v hol latom? József  körút 10. sz. alatt, 
D* mi köze hozzá? 

Már-már lovaglás Û y lett a bemutatkozásból, 
mikor egyik barátjuk észbekapott a fttállB  tévedósre. 
E-t kimagyarázta a do'got. 

A turáni átok. 
I-ta: Oaomortány Antal 

A népvándorlás erős nemzetei közül neu 
i'ity próbálta a Kárpitok övezte gazdag, gyö-
nyörű földön  lerakni jövendő boldogu'ása alap-
jait. Erős, életrevaló n̂ p *k voltak, ame'yekkel 
szemben a római birodalom légiói gyengéknek 
bizonyultak s mégis néhány évszázad elegendő 
volt, hogy itt minden szélomoljon: ország, 
nemzet egyaránt. Iot semmisült meg a világ 
hatalmú húq nemzet s as avarok gyűrűik elle-
nére is eltűntek. Ide, erre a vészek találkozó 
helyére állította Isten a kis szátru magyarságot 
ezer évvel ezelőtt. Két világ, Kelet és Nyugat 
ütközőpontján áll ezer éve és nem morzsoló 
dott szét. Hogyan volt ez lehe'ségeB? Mi volt 
az, ami konzerválja erőit, hogy az idők boBzor-
kány-tánoát kiállja és megismétlődő vérkata-
klizmákból ujult erővel emelkedjék fel  ? 

In unitate perhcüo, egységben a tökéle-
tesség. Sarktétel, amely nem csupán a filo-
zófiában  igaz, hanem amely a történelemben 
ís efhktlve  hat. Ei ai igaanág, a tények 
figyelmen  kívül hagyásával, könnyen veiet 
arra as állításra, hogy a magyar nép lelkében 
él6 egység:udat volt u , amely ai atomizáló-

dás, következésképpen a megsemmisüléstől 
óvta meg a nemzetet. Ez az egység, szoros 
összekapcsolódás őrizte meg a kicsiny, idegen 
fajok  közé ékelt néptöredéket: a Bzászokat. 
Ami a Bzászok helyzete magyar, illetve román 
viszonylatban, az a magyarságé európai viszony-
latban. Azonban mig a szászt királyok kivált-
ságai védték, a magyart ellenségein kívül Baját 
bűne, a turáni átok is tépte, gyengítette. 

Mi a turáni átok ? Hogy nagyon egyszerű 
legyek, az: ha két magyart összehozza sorsa, 
ott nézeteltérés, visszavonás, ellenségeskedés 
tesz. A szabály nem tünteti el a kivételt, 
ellenben a kivétel erőaiti a szabályt. Ha mégis 
békésen megférnek  egymás mellett, ez nem 
együvé tartozás tudatának, hanem a nem-
zetiségek fölött  Bzázadokon át gyakorolt primá-
tusnak tulajdoniiható. 

Nézzük a nagy nemzeti megmozdulásokat, 
miért folytak  le az egység jegyében ? Több 
n&gy nemzeti összefogás  volt a história folya-
mán, de azt is látjuk, hogy ezek olyankor 
történtek, mikor létünket fenyegető  külső nyo-
más ellen kellett védekeznünk. Azonban ez 
minden népnél természetes, ha máskülönbtn 
nem is erénye az összetartás, hiszen erre kény 
szeri'ík a történelmi adottságok. Ki vonja pl. 
kétségbe, hogy az erdélyi magyar és német 
kisebbség összefogna,  ha ugyanazon elbánás-
ban részesülne ? Pedig különböző faj.  Hasonló 
a helyzet nemzetünk életében, mikor az abszo-
lutizmus erőszakosságai — száedékuk ellen — 
egységes frontba  préselték a mi<gyt>rokat. Éa 
éppen mort általános, a magyarság egyetemét 
érintő volt ez a presszió, az csak természetei, 
ha az rgéaz nemzet lömb áll ellen. Ez történi 
a Rikócziféle  felkelés  alkalmával és 1848 bun; 
ezzé ezélesedett volna a Wesselényi féle  és 
tokaji zendülés, ha elejét nem veszik. Dózsa 
lázadása egéBzen más. Akkor a parasztok ver-
ték széttört bilincseiket elnyomóik, a fö'des-
urak fi'ĵ be.  I't magyarok voltak az elnyomók, 
tehát nem lehetett a nemzeté a felkelés,  hanem 
csak bizonyos osztályé. Aminthogy csak osztály-
harc, uj Dózsa lázadás lenne az, ha hárommillió 
koldusa, földnélküli  jánosa a többit elseperné 
az árnyíkvílágról. Hanem ezek is bizonyítják, 
hogy a történalmi kényszerűség, nem padig a 
nép lelkében lennrejló okok motiváltak. Vagy, 
hogy még tovább menjünk, talán a legellen-
•óteBebb érzületű néptömegeket, a v lág majd 
minden nemzetéből, szintén a .néplélek.", a 
nemzett „G -niusz" forrasztja  egysége, meg 
bonthatatlan táborba: a kommunizmus táborába? 
Ei abszurdum volna. Hinem igen is a kizsaro-
lás, a nyomor vasmarka. Itt tehát, mint látjuk, 
a „nép'élek" és „gyomor kérdébk csodálatosan 
összeesik. Caahkogy m;g egyik kifejezés  ideá-
lisan csendül, a másik komoran, reálisan koppan. 

Vessünk egy pillantást futólag  a történe-
lemre : vájjon az egység valóban olyan vele-
járó erénye-e a magyar népnek? 

A hun-magyar monda monda dualizmusa, 
amely teijesen a néplélek megnyilatkozása, 
szomorúan realizálódik a történelem folyamén. 
Ha ebben a két testvérnép szakadt el egy-
mástól, a valóságban maga a magyar nép sza-
kadt két részre még Lobédiában. Egység, amey 
nem vonzza, hanem taszítja egymást. A törté-
nelemben, mint expanzive ható erő jelentkezik 
a migyar nép füg^dtlt>nségszeretete.  Ennek 
pedig teher a máiokkali szoros kapcsolat mint 
az egyéni (nemzet: kollektív egyén) ambíciók, 
törekvések korlátozója. A hét magyar egyesü-
lése nem vehető tehát a néplélek önkénytelen 
megnyilatkozásaként. Eat bizonyítja az is, hogy 
nem miguktól hanem a kazár fejedelem  jóaka-
ratú tanácsára, külső kényszer folytán  (besse-
nyők) tették. Tovább lapozva, a fel-feltörd 
függetlenségi  harcok mellett ( II. Henrich ellen), 
ott sötétlik egy fekete  lap, amely testvér-
harcról, osunya marakodásról beszél (Béla és 
Endre). Mig egyrészt a nagy királyok, Nagy 
Lajos, Mátyás erős keze a fénykorok  csúcsán 
egységbe tudta szorítani a nemzetet, másfelél 
ott tátonganak ai elválasztó szakadékok. Vagy 
nem a néplélek mélyén fesifllt-e  a kuruc 
labano világ két aiomsiédvároB ellentéte? üt 
a kettősség nyilatkozik meg később Széchenyi 
és Kossuth személyében. Ha aa aradi tizen 
három mint a nép lelkének, a szabadság lelké 
nek konkrét alakjai magasainak elénk, akkor 
e kettő a turáni átok megtestesülése. Mert 
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nézzük csak: mindkettő előtt egy szent oél 
fákly&sik:  a Haza. AB első a lángész éles-
látásával éa komoly megfontolás  u'án indul a 
lasau, de biztos uton. Ámde a másik a libera-
lizmus szögeskerekQ kocsijából a forradalom 
tilies paripáit gyeplőzi éa vért, drága vért 
fröoskendez  a felhős  magyar égboltra. A 
„Talpra magyar" harci ritmusára, ideálizmusára 
nem is lehetett kijózanitóbb, realisztikusabb 
felelet  a döblingi pisztolydurrau&saál. Mily 
szöges ellentétek I Beszélhetnénk még a tör-
ténelmi fejlődés  eredményeként más arcot 
öltött erdélyi lélekről, öntudatról, amely éppen 
a háború után bontakozott ki a liberális kon-
centráció gubójából. Vagy emliibetnók az áthi-
dalhatatlan szakadékot, amelyet az .apák" éB 
„fiak"  nemzedéke közé ugyancsak a világháború 
teremtett, elaepervén az áthidaló 15 korosztályt. 
Idegen az apák előtt az a bátor mozdulat, amely-
lyel a fiatalok  uj vágányokra váltják jövőbe-
indulásuk vonatját. — Bzek a hirtolen elérán-
gatott történeti tények tanúsítják, hogy a magyar 
népnek legkevésbbé lényeges tulajdonsága a 
nagybetűs és felkiáltó  jeles Egység. Más tényező 
után kell tehát néznünk, hogy a magyarság fenn-
maradását magunknak megmagyarázhassuk. 

Az augsburgi csapás halántékon találta 
őseinket. Szent István volt az, aki a keresztény 
vallást oltotta kábult ereibe, hogy európai rit 
musra lüktessen a vére. Két és fél  Bzázad 
múlva alig hatvanezer magyar állott a tatár 
elébe. A mohi pusztán fönemességünk  széthú-
zása ásta meg a sirt. És akadt IV. Béla, aki 
f  jitAmaaztoUa a nemzetet. Megint alig telik 300 
év és Mohácsnál lesz iszamos a föld,  a kiömlő 
magyar vértől. Hiába volt Z4polyának negyven 
ezer embere, éppen nem volt Bietős a dolga, 
fcgyenesen  szégyenletes, ahogyan a magyar fő 
és köznemesség közvetlen a veszély előtt vi-
selkedett. Pontosabb volt Verbőczi megbukta-
tása, mint a haza védelme és nem nevetséges, 
hogy a királynak papiron kiszámított katona-
ságot ajánlanak fel  ? íme, a turáni átok, amely 
miatt nemzeti nagy létünk nagy temetője 
Mohács". És mit használt a kemény lecke! 
Azt, hogy nemzeti párt, meg udvari párt, vagy 
ami még jobban kifejezni,  .«örök pán", meg 
„német párt" keletkezett 1 Az ember siml sze-
retne, amikor olvassa. Ha György barát gene-
rális politikai tettével az erdélyi fejedelemség 
cölöpjeit le nem veri, ahol a magyarság meg-
húzódjék, talán Cdak hire élne a mngyar nem-
zetnek. Majtény sem lett volna kihatáe»iban 
olyan katasztrófális,  ha utána több gyakorlati 
életkedv mutatkozik. Pató Pál nem vette észre, 
hogy Európa halad a ha nem ébred, agyon 
Dyomja a korhadt, régi épület. Széchenyi pró-
fétai  szava nélkül ez az áfium  is éppen olyan 
halálos kimenetelű lehetett volna, mint a fenn 
tebbi halálugrások Szent István, IV. Béla, Mar-
tinuzzi nélkül. Azután a Hunyadiak, Zrínyiek 
dicső alakjai ia elsősorban nem a kiosinylelkü-

visszavonás, irigy agyarkodás ellen vivtak-e 
SZÍVÓS, lelkük minden erejét igénylő küzdelmet, 
azok ellen, akikért mindenüket áldozták? A 
turáni átkon győzni nagyobb volt, mint a po-
gány feletti  diadalok. 

Ezek után levonhatjuk a következtetést. 
El kell fogadnunk,  ninca más megoldás, bogy 
a gondviselés cépeket fenntartó  és kormányzó 
ereje volt az, amely e nagy férfiakon  keresz-
tül működött és megőrzött a megsemmisülés 
feié  hajtó belső bűneink ellenére. Mint válasz-
tott népét az ószövetségben; a történeti hason-
lóság nem hiába tünt fel  már a régieknek. Es 
valljuk meg, hogy realitása ellenére ez ia van 
olyan azép, mintha nem létező erény arany-
palás'ját álmodjuk nemzetünkre. Mert mindent 
mutat a magyar történelem, halálbravurt, hero-
iztnust; de egyaéget, ast vajmi keveaet. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A kaoagás 

mint rendes tantárgy be van vezetve a francia  isko-
lákba. Nem régiben történt es as njltás. Jó kedélyt, 
darüt éa mindig mosolygó lelkületet adni as Ifjúságnak, 
oz a francia  oktatáaBgy célja — a kacagásnak, mint 
kötelesé tantárgynak a bevezetésével. Milyen Ideális 
állapotnak látásik es nekünk, akik húsz év óta elfelej-
tettünk nevetni. „_, . 

Milyen más a mi életünk, ez afagjoa,  gyűlöletre 
éa egymás felfalására  beállított világ, ahol már as 
Iskolapadból a küzdelmea kilátástalanság Indítja a 
(•uruMkat A «1 psraUslak nái mIumb A p a i 

nevetni. Aa ó Borsukat elintéztük már ml, felnőttek, 
akik ogisa berendeskedéBÜnkkel Iskolapéldáját adjuk 
annak, hogy miképpen nem szabad egy társadalomnak 
élni. A mai gyermek Itt sohasem fog  kacagni B Így 
hlányoanl fog  jó időn kereaztűl a ml együttélésünkből 
a legnagyobb érték: a boldog, gyermeknek maradó, 
tlBBta lelkűletetet tükröző egéBaségeB kacagás. Mi a 
gyermekeinktől elloptunk mindent. A kacagó lélek 
helyett revolvert adtunk a kezükbe. As Iskola padjai-
ban már életunt fiatal  aggastyánok ülnek, beteg Ideg-
rendszerrel, meghasonlott lélekkel éa a golyót minden 
percen fejének  Irányító életuntBággal. A ml bününk 
mindez. A földön  senki Bem élhetne boldogabban, mint 
ml, ebben a gazdag országban. És nem lehet, mert 
nem engednek kacagni. Igazán megérdemeljük, bogy 
a világ rendes tantárgy keretében röhögjön rajiunk s 
a gyűlölködésben egymást emésztő élhetetlenségünkön. 

— MaJtath püspök ur Tarosunkba érkezett. 
RésztveBz a papi lelkigyakorlatokon. Erdélynek köz-
szeretetben álló főpáeztora  közöttünk marad egészen 
juüus bó 7 lg. 

— A Magyar Fart oslkmegyei tanáosának 
elnöki tanáosa folyó  évi junius 28 án ülést tartott, 
amelyen a jullus 2-lkl marosvásárhelyi nagygyűlésen 
való részvétel ÓB szon való állásfoglalás  kérdésében 
tanácskoztak. A csíki magyar párti tagozat részéről 
húszan vesznek részt a Magyar Párt eaévl nagygyűlé-
sén, amely elhatározó fontosságú  a romániai magyar 
kisebbség életében. 

— Oróf  Majlath püspök Tetű prefektusnál. 
Qróf  Majláth G. Károly erdélyi püspök junius 28 án 
meglátogatta dr. Tetű vármegyei prefektust.  Dr. Tetű 
a pÜBpök urat nngy tisztelettel és ez ő szeretetteljes 
egyéniségéhez méltó udvariassággal fogadta,  akivel 
hosszasan elbeszélgetett aa aktuáJis és vármegyénket 
érintő kérdésekről. 

— A felekeseti  kantor-tanitókat súlyosan 
érintő rendelet. A f.lnk  zeti tanítóink esztendők 
óta emberfeletti  nyomorúsággal küzdve teljesítik köte-
lességüket. Nagy részük évek ótB fizetés  nélkül áll a 
helyén és elképzelhetetlen küzdelemmel tartja a nép-
oktatás legfontosabb  posztját. Rongyosan, éheBen végzi 
a teendőit a felekezeti  magyar tanítóság éB megható 
módon kitart iskolái mellett. Most egy püspöki kör-
rendelet jelent meg a felekezeti  kántor-tanítókra, amely 
az 1933—34 tanévre ugv intézkedik, hogy a kán'ori 
szolgálat külön nem díjazható, banem a templomi 
szolgálat fejében  végzett munka diji legyen az termé-
szetbeli vagy készpénz, beszámítandó a tanítói fize-
tésbe. Az Intézkedés a tanítói karban óriási elkesere-
dést váltott kl. 

— • pupi lelkigyakorlatok Csíkszeredában 
julluB hó 3 án kezdődnek és 7-én f'jeződnek  be. A 
lelkigyakorlatok vezetője Lestyán Endre pápai prelátuB 
Nagyváradról. 

— Csíkszereda fürdőváros.  A fűrdőjegy  krd 
vezmécyek körül az idén érthetetlen mfg.ülömbözte-
téeek vannak. A regátl fürdőkre  a vaBut az 60°/o os 
kedvezményt az idén la m^et&rtntta; az erdélyi fürdő-
helyekre azonban csak 20"/o os kedvezményt enge-
délyezett. Bz a busz BzáztilekoB kedvezményes jegy 
érvényes egy hónttplg. Ilyen kedvezményt élveznek a 
téli sportok szempontjából számbavebető üdülő telepek 
dacamber 1-től március 1-lg, A nyári fürdőszezonra 
tehát 20°/, os kodvezményea jeggyel lehet utazni 
Brassóba, Tusnádfürdőre  és Cnlkszerrdábn is, mert 
C. F. R B kedvezményt Csíkszereda Aromásának sdta 
Zsögöd helyett. A Csíkszeredáig szóló jegyet vissza-
utazásnál csak aa állomás pénztáránál kell lebélye-
geztetni. 

— ítélet a Dobreanu villa gyujtogatáRi 
Ügyében. Mult számunkban megemlékeztünk Dr. Dob-
reanu gyergyÓHzentmiklóel közjegyző villájának gyúj-
togatás! peréről, amelyben juniuB 27-én hirdetett Íte-
letet a helyi törvényszék. A törvényszék Dr. Dobrea-
nut és Bilberstein biztosítási tisztviselőt felmentette 
az ellenük gyujtogatá&ra való felbujtás  elmén emelt 
vád és következményei alól. Luidorf  JánoBt a törvény-
szék a villa folgyujtáaában  bűnösnek találta és 2 évi 
fegyházra  Ítélte. 

— Jullua 5 ón kesdődik a oslkszenttamási 
milliós lopás bünpere A cslkszenttamási milliós 
lopáa bűnügyének törvényszéki főtárgyalását  ju'lus 
6 én kezdi meg a csíkszeredai törvénysaék. A tárgya-
lásra több mint 100 tanút Idéztek meg B igy aa egy 
hétig la eltarthat. 

— AB állampolgársági Uatákba való utó-
lagos felvétel  határideje 1934 Baeptember 1 lg van 
meghosszabbítva. Akik 1918 december l én Idevaló 
illetőséggel bírtak, azok BZ llletŐBégl helyen levőkös 
ségt elöljáróságnál adják be kérvényeiket. 

— Megváltoztatták a kisiparos blstositási 
bérosstályalt. Amint tudva van, a kötelesé beteg-
aegélyblztoBltást kiterjesztették a kisiparosságra Is, 
Kesdetben a csak egyedül do'gozó kisiparost a III-lk, 
as Inassal dolgozót IV-lk éa as inassal és segéddel 
dolgoaót V-lk béroastályba osstották. Legutóbb es 
rendelet megváltatott olyan formán,  hogy I—II—Illik 
béroastályba porozzák a kisiparosokat. Ennek megfe-
lelően a dijak 1b lényegesen csökkennek, heti: 1.8 lej, 
II 12 lej éB a III-lk bérosstályban 22 lejre. 

— A megye területén váltható tértljegy. 
A vasutlgaagatóflága  utasította a jegypénatárakat, bogy 
ugyanason megye területére bármelyik állomásra kl 
bocsássanak tértljegyeket. 

— A oilkBseredai Agyvédi kamara elnöke 
Dr. Ábrahám Jóssef  és alelnök* Dr. Otetea 
Valér lemondottak állásaikról. A kamara tanácsa 
as őasl kösgyüléalg Dr. Daradics Félix ügyvédet bízta 
• • I as slaOkl teendők alvégsésévsl. 

— Eljegysés. Becaássy Zoltán a cslkBseredal 
főgimnázium  tornatanára éa Keresztes Ilus jegyesek. 

— Panasa a rákosi osendőrűrmeater ellen. 
Városi polgárok panBBsolják, hogy a rákosi csendőr-
őrmeste r junluB 24-én a község között kutyakorbácscaal 
végig verte Miklós Árpád tlmármeater Bsabó Lajos 
nevű legényét. Az incidens aa őrmester ur farkas-
kutyája körül keletkezett. A karczlalvl vásárból hasa-
felé  igyekvő szekereket kitámadta az őrmester saaba-
don járó farkaskutyája,  amelyhez Szabó Lajos as 
ostorral hozzá ütött. Erre megjelent aa őrmester ur 
a kiséretévol együtt. A továbbiakat feleslegeB  megírni. 
A falu  teljhatalmú ura korbácsoa elégtételt Bsersetta 
kutyájának. — Nsm akarjuk világért aem „felfújni* 
a dolgot, de annyit joggal kérünk a szárnyparancsnok-
ságtól, hogy megazűnteBse ezeket az elég gyakran 
megismétlődő csendőrkutyás történeteket. 

— A OBiksaeredai glmnásium érettségliöl 
ezévben a brassói Mesota gimnázium bizottsága előtt 
állottak vizsgára. Jelentkeztek 35 en. Legutóbbi hir 
szerint a 35 jelentkező közül CBupán egynek nem sike-
rült az írásbelije, 34-et Bzóbellre Locsájtottak. 

— Letartóztatás lopás miatt. Skonofi  Miklós 
II. éves kereskedelmi iskolai növendék a nyarat Gyer-
gyószentmiklóson élő rokonainál tölti. A jó modorú 
fittal  ember rövid Idő alatt több ismeretséget kötött 
és bejáratos lett családokhos is. Igy Tiltscher András-
sal, a Transsylvania Bank gyergyól fiókjának  volt 
könyvelőjével Is barátságba került, akiknek házáhoa 
is bej ára! os volt. — Egy alkalmas pillanatban Stonofi 
összeszedte a Tiltscher család mintegy 200 ezer lej 
értékű családi ékszerét éB eltűnt. A család értesítette 
nyomban a rendőrséget, amt>ly éppen elutazáa előtt 
letartóztatta Stonofit,  akinél hiány nélkül megkerültek 
az összes ékszerek. 

— Dr. Freoup Emil ssenátort feljelentették 
egy bizonyítvány miatt, amit még volt interimár elnök 
korában Irt nlá. Az ügyet a csíkszeredai törvényszék 
junius bó 30-ra tűzte kl s azon Dr. Precup mentelmi-
joga ellenére ls megjelent. A tárgyaláson azonban nem 
jelentek meg a tanuk s igy a tárgyalást elnapolták. 

— Eladott lelkek. A napilapokból olvassuk, 
hogy valami 0 rendi Viktor nevű aváb ujságiró a Bánát-
ban memorandumot adott át Tttulescu külügyminisz-
ternek, amelyben leirta, hogy mennyivel rosssabb 
dolguk volt a magyar impérium alatt és mennyivel 
jobb dolguk van moBt a román Impárium alatt. Most 
0rendi urnák 10.000 lejt fizettek  kl a temesvári pre-
fdkturáo.  Az utalványozás indokolása Bzószerint a kö-
vetkező: „Segély a Bánát etnikai kisebbségei kSaötti 
müvelédési propagandáért". Vájjon hány Ilyen köamtt-
volódési alak ténfereg  még köztünk kisebbségek kösött 
IB éa lesl a tiaeaer lejea utalványokat?! 

— Súlyosan megverték a osendőrőrsőn. 
Szabó Ignác gyergyóujfalvl  3 lk tlaesball lakós két 
hétig BB erdőn tartózkodott, ahol erdő tisztogatással 
foglalkozott.  Amikor munkáját elvégezte hazafelé 
igyekezett, a szekérre felrakva  a tisztítás alkalmával 
talált hulladék fadarabokat.  — A gazda találkozott a 
csendőrőrmesterrel, ukl felszólította,  hogy mutassa elé 
a Bzekérfát  engadélyező bárcát. Szabó megmagyarázta, 
hogy az crdőtisztogatáB alkalmával talált hulladék 
csapokat szállítja haza. Enuek ellenére bekísérték őt 
a csundőrőrsre, ahol a legbrutáilsabban bántalmazták. 
Szabó megtette a feljelentést  a hatalmával vlsaaaélt 
csecdőrőrmester ellen. 

— A osikmenaságialinak visszaítélték aa 
1924 ben kisajatltott 350 holda» erdős legelője-
nek tulajdonat, amit » késtelekieknek adományos-
tak volt. 

— A osikmadarasi osendörőrmester ls. 
A m.idiirasi csandőrőrm -ster junius 29 én szótosslatta 
a Bzékely leánynapra készülő itjuságuak as iBkola ter-
mében tartott próbált. 

— Az eaküt nem tett vaautasok figyel-
mébe. Az Országos Magyar Párt értesült arról, bogy 
az országos nyugdíjpénztár az esküt nem tett vasuta-
soknak nyugdijat ás Iránti kéréBét azzal utasítja el, 
hogy ők a Caasn Muncii-ba tartósnak éa igy rájuk as 
eBküt nem tett tisztviselőkről szóló törvény nem vonat-
kozik. A Magyar Párt felkéri  az esküt nem tett vaBUta-
Bokat, hogy a C <Ba Generala de Pensiune határozatát 
a kézhez vételtől számított hatvan nap alatt mindenki 
felebbezze  meg a Curtea d < Conturl-bos, mert ha ebből 
a felebbezéei  határidőből kiesik, soha többé jogos 
igényéhez nem juthat. A felebbezés  Indokául felho-
zandó, hogy aa 1929 évi agusstns 20 án kiadott „Lage 
pentru modificarea  unora din diapozltiunlle legii gene-
rale de pensiune din 15 Aprilie 1925" értelmében nincs 
különbség abban a tekintetben, hogy aa érdekelt kön-
tisztviselő melyik nyugdíj Intézet tagja volt és ettől 
függetlenül  joga van a nyugdíjhoz. 

— Halálosáé. Cslkdánfalvl  Antal Gergelyné 
szül. Kovács Borbála, életének 67-lk évében, Junius 
hó 80 án elhunyt, Calkdánfalván.  A boldogult nagy-
asszony a vármegye egyik legkiválóbb minta gasda-
aBssonya volt, kl mint igazi székely nő messze körben 
például szolgált. Népes családjának — tla élő gyerme-
ket és nagyszámú unokát hagyott maga után — min-
dig sserető gondviselője volt. Aranylakodalma ktt-
Baöbén hagyta Itt Baeretettelt. Temetése Jullus hó 2-áa 
d. n. 5 órák or lesa. A cslkdánfalvl  családi hástól a 
karc<falvl  templom kerítésébe helyezik Brök nyuga-
lomra. Kiterjedt rokonság gyássolja. 

— Platón Emil, Crusltu Emil, Crusltu Pál éa 
Gábor valamint Gradinar Mihály tölgyééi eoffőrök 
fopstogatáai  p-rét junius 28-án tárgyalta a törvényasék. 
A aoffőrök  több mint egy évig rendsseresen foastogat-
ták a kösaéget és környékét. A tárgyalást jullos 27 re 
•(napolták és elrendelték ujabb tank Uí 
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— Öngyilkossági kizérlet. Barovsaky Gergely 
klsenewi Illetőségű, a helybeli zászlós1) közkatonája, 
folyó  évi junius hó 29 én öngyilkossági szándékkal ai 
esti 414. számú személyvonat elé vetette magét. A 
vonat moidonya a flnt  a pályatestről ledobta és hatal-
mas f?]sebet  sienvedett. Beszállították a csíkszeredai 
köakórházba. Állapota súlyos. 

— Hegedüórákat ad jutányos áron, ugy 
haladóknak, mint kezdőknek Sprenci Gizi. A tehet-
séges fiatal  murolku unk most érkezett haza Bpestről, 
ahol zenei tanulmányalt végezte. 

— A vonaton felejtette  ötezer lejjel a 
kabátjat. Ágoston Ferenc és Szebenl András szent-
tamási gazdák GylmesbUkkre akartak utazni. A sze-
mélyvonatot lekésték és »z utána kővetkező teher-
vonatot bevárva, beszéltek a \onatvesetóvel, bogy 
elvigye őket. Észrevette ezt az állomásfőnök,  aki a 
vonat indulása előtt leszállította az embereket, akik 
természetesen azonnal elhagyták a kocsit. A vonat 
már kiindult az állomásról, amikor Ágoston észrevette, 
hogy ötezer lejt tartalmazó kabátját a vonaton fele] 
tette. A szegény ember pénze még nem kerttlt meg. 

— Törvényszéki hírek. JunluB 27-én tárgyalta 
a törvényszék Sass Ignácz tusnádi mészáros Ügyét, 
•kit ezév februárjában  Sándor Károly tusnádi méczá-
roi, Baké Béni ám és Sass István c tekefalvi  legéayek 
segítségével az uton kitámadott éB súlyosan megsebe-
sített. A törvényszék az ügyben julius hó 4 én hirdet 
Ítéletet. 

— Elveszett egy brillláns fülbevaló,  folyó 
évi junlus 26 án, Csíkszeredában, a Dóczy üzl»t és a 
csendőrség! laktanya közötti gya'e-járón. Megtalálója 
ha átadja lapunk kiadóhivatalában, magas jutalomban 
részesül. 

— Nem birja a katona életet. Tankó Jáno* 
gyimesfelső  oki csángó legény ez év Uviazáu bevo 
nu'.t a predeáli 4-es hegyivadászok hoz. Május 10 én 
megszökött az ezredétől. Aranyosgyóreaen elfogták. 
Amint visszafelé  kisérték illetőségi helyére, a ditról 
C3endórőrsről Ismét megszökött. Tovább csavargott, 
araikor most az Uzban Ismét elfogták  és bekísérték s 
csíkszeredai csendőrszárnyhoz, amely átadja az eire-
dén9k. 

— Építőiparosok figyelmébe!  Az Erdélyi. 
Bánáti, Kórösm°nti és Máramarnel Épltőiparo ok Szö-
vetségének hivatalos lapja, a Gazeta Antreprenorilor 
Vállalkozók Lapja legújabb száma megjelent Építész-
mérnököt, építészt, építőmestert, kőművesmestert, 
ácBOt, kőfaragót  és az összes vállalkozókat, továbbá 
az építőiparral kapcsolatban álló nagy- es kisipart 
valamint az építőanyag kereskedőket Is epvaránt ér-
dekli. A junius 25-ikl Bzám főbb  tartalma: Uj támadás 
egyes építőipari kategóriák ellen. H irc a szerrett jogo-
kért. Magánkezdeményezésből törvényjavaslat késiül 
a vállalkozók érdekelnek mrgvédésér«. E venrtették e 
a kockakőburkolatok jelentőségüket P Ko'ozsvár város-
fejlesztési  programja. Árupiaci rovatában közli a leg-
fontosabb  építőanyagok árait. Külön foglalkozik  a tégla, 
cserép-, cement-, gipsz- és fapiaccal.  Közli az építési 
engedélyeket E?v oldalon közöl veraenvtárgvalásokat 
és versenytárgyalási eredményeket. Felölel tehát min-
dent, ami a vállalkozók éa építőiparosok üzleti érde-
keiből fontos.  Mindazok, akik eme közleményt kivágják, 
tehát erre való hivatkozással a lapot megrendelik, 
20°/o engedményt kapnak as elófnetéBl  díjból. Mutat-
ványszámot díjtalanul kü'd a G izeta Antreprenorilor 
kiadóhivatala Cluj, Strada Garli 1 szám. 

— Julius hó 15 én a zongorahangoló váro-
sunkba érkealk. KirjUk a hangolásra szoruló zon-
gorákat előjegyezni a Vákár-üzletben. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara közleményei. 

Tüzifakereskedők  flgvelmét  felhivjnk,  hogy a 
folyó  évi julius 10 én délelőtt 10 órakor Páráidon, a 
Sóbánya Igazgatósága árlejtést tart 360 (háromszáz-
hatvan) köbméter I. és II. oaztáhu tűzifa  heszTzABér*. 
Árlejtést feltételek  megtudhatók a patajdl Sóbánya 
Igazgatóságánál, a hivatalos órák alatt, valamint az 
Iparkamaránál is be tekinthetők. 

— Az Alba-Zlatna-i ipari szeklskola érteBltéee 
alapján közöljük, hogy junlus 16'kével ezen Isko'áoál 
egy bőrfeldolgozó  és lábbeli készítő továbbképző tan-
folyam  nyílt meg, mely folyó  évi angusztui hó 15 lg 
tart. A tsnfolyam  Ingyenes, asonbsn a tanu'ók a laká 
sért, élelmezésért, Iskolai szerekért és könyvekért 
kötelesek max'mum 8000 lejt fizetni. 

— A calról k'jzQgéczségügyl minisztérium részére 
Wlörf-ile  cikkek beszerzésére árlejtés tartatlk folyó 
évi ju ius 22-én; as erre vonatkozó feltételek  mag-
kaphatók a bukaresti Egyiptomi lőkonzulnál 00 lej 
beküldése ellenében. 

A Vili ik nemaetköal mlntAvásár Szaloniklben 
folyó  évi szeptember 10—28 lg tart. 

s p o r t . 
A crikszeredai  sportegyesület  foot-ball  osa-

pata junius 24 én a sepsiszentgyörgyi  osapattal 
mérkőzött  városunkban.  A mérkórést a helybeli csa-
pat 3:1 arányban nyerte. 

A Budai  11 Oyergyószen'miklison  játszott 
folvó  évi junlus 28 én as ottani kombinált csapattal. 
A Budai 11 7:0 arányban győzött. 

A helybeli  Sportegyesület  nyári délutánját 
Jnnlns 29-én rendezték meg a gyakoriétéri telepen. A 
•portOanepnek Igen ssép Idő kedvezett s az nagy 
M a U M á a aeUett mjlet t te. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Az állattenyésztés és a mezőgazgaságl szövetkezetek 

megteremtése és azok közgazdasági fontossága. 
írja: Kozán Imre. 

Mindaddig, amig a caiki fenyvesek-erdök  biztosították 
a népnek a megélhetést, akár olyanformán,  hogy valaki mint 
erdőtulajdonos értékesítette, eladta a tát, direkt a gyárnak, 
vagy fakereskedőnek,  vagy az őt megillető jutalékot kivá-
gatta deszkának a vizifiirészeken  s azután pénzt csinált 
belőle, vagy akár mint fuvaros,  vagy erdei munkás meg-
kapta az őt megillető s életit biztosító jövedelmet, szóval 
amig az erdőgazdálkodás folytán  a szükségesek megvoltak, 
addig a csíki nép nem törődött s nem keresett más egyéb 
jövedelmet, nem igyekezett más adottságokat kihasználni, 
nem pedig azért, mert nehéz munkával ugyan, de könnyen 
és biztosan megkapta produktumának vagy munkájának 
ellenértékét s ezzel meg is volt elégedve, többre nem szá-
mitott, többet nem kívánt. 11a valaki más egyéb jövedelmi 
forrásokra  is felhívta  volna a gazdák, a nép ügyeimét talán 
kikacagták volna, sfit  tudunk eseteket, hogy meddő dolog 
volt más egyébre ráterelni a figyelmet,  éppen azért, mert 
több és uj jövedelmekre nem áhítoztak. 

Azonban, mint mindnyájan jól tudjuk, de tudják erő-
sen azok a gazdák, akiknek jelen sorok szánva vannak, 
hogy ezeknek a régi jövedelmeknek és megélhetési források-
nak egy jó néhány évre vége s talán bosszú ideig vége is 
leBZ s leginkább pedig azért — a sok miatt — mivel maga 
az anyag, az erdő nagyon-nagyon megtogyott s ezzel együtt 
eltűnt a csíki gazdák megszokott és biztos kereseti, meg-
élhetési forrása. 

Igy magátúl adódik, hogy valami más után kell tapo-
gatóznia a csíki gazdaközönségnek, ha élni akar, vagyis 
azokat az adottságokat, amelyeket eddi;; ligyeleinre sem 
méltatott — söt aki arról beszélt ki is gúnyolta — igye-
keznie kell olyantormán kihasználni, hogy megélhetését 
biztosítsa. 

Amit e lap hasábjain, szerény soraimmal többször 
hangsúlyoztam, ez semmi más nem lehet, miut az állatte-
nyésztés olyan értelmi kifejlesztése,  — intenzívvé tétele, 
hogy az rentábilis — jövedelmet hozó legyen. Mondtam azt 
is, hogy az állattenyésztés alapjai az igazi jó és egfazséges 
legelők és kaszálók adva vannak, csupán csak vasszorga-
lommal a megkezdett javitási munkálatokat folytatni  és 
lolytattatni kell. A nyárára sziikségeB nyers és téli száraz 
takarmány mennyiséget szaporítani lehet és kell az eddigi 
feketeugarnak,  zöld ugarrá való átváltoztatásával, vagyis jó 
beosztással minden évben termő területté való felhasználásával. 

Sok küzdelem eredménye képppn a legelő javitási 
munkálatok örvendetesen haladnak s a gazdaközönséggel 
sikerült megértetni a jó legelők nagy jelentőségét s köz-
gazdasági lontosságát, az ugar megszüntetése is jó uton 
van s hisszük,,hogy a jövő év tavaszán éppen ennek foly-
tán nagy lendületet fog  venni a szántóföldön  a takarmány-
növények termesztése Ha ezek ilyen formán  megvannak, 
semmi akadálya nincs B jönnie kell a jövedelmező állatte-
nyésztésnek. 

Az azt hiszem vitán felül  áll, hogy ez a megye fek-
vése, éghajlati viszonyai stb. folytán  — gazdasági szem-
pontból — tiszlán az állattenyésztésre van hivatva. S milyen 
íurrsa mégis, hogy ezeu igazságok leszögezése után, mégis 
azt kell megállapítanunk, hogy pontosan itt nincsen állat-
tenyésztés. Micsoda lehetetlen állapot volt az, hogyha vala-
melyik községnek egy jü apaállat kellett, vagyha egy ügyes 
gazda egy jobb akár fehér,  akár nyugati fajta  tehenet akart 
beszerezni, akkor meg sem állottak Cristuron—Székelyke-
reszturon, vagy Médiáson--Megyesen erről. Hololt nem túl-
zás, ha azt mondjuk, — hogy ínég inkább azoknak a vidé-
keknek is itt kellett volna az igazi jó állatokat — főként 
szarvasmarhát és juhot — beszerezniük s az ugy is lett 
volna, ha itt igazi állattenyésztés lett volna; B hogy nem 
volt és most nincs még annak egyedüli oka éppen az, hogy 
a csíki gazda ilyen tiuomahb, többfejtörést,  türelmet, figyel-
met és tudást kivánó, több évet igénybe vevő munkával 
nem volt hajlandó bibelődui, neki egyedül s kizárólag az 
erdő volt mindene, vagyis röviden az erdőgazdálkodás miatt 
nem volt és nincs állattenyésztése. De kell lennie a ezt már 
nemcsak tisztán az itt élő gazdák érdekei paracsolják, ha-
nem a köz- és országos érdek is diktálja. Nem lehet most 
közömbös senkire az, hogy egy ilyen vármegye kihasználja-e 
a természeti adottságokat, vagy nem s ennek folytán  él-e, 
vagy csak nyomorog, mert utána a rajta keresztül a köz 
szenved s a közgazdasági mérleg hátrányosan sülyed. 

Igy amiut fennebb  ia és más alkalommal ia mondtam, 
az intenzív állattenyésztés bevezetése sürgős és parancsoló 
szükségesség. (Folyt, köv.) 

Madéfalván  (Slouleni) az állomás köze-
lébe, egy jomenetelú mészárszék fel-
szereléssel együtt, haláleset miatt, 
azonnal kiadó. Értekezni lehet ugyan-
ott özv. Meskö Lukáosnénál. a-a 

Tusnádfürdőn 
1933 évi j u l i u s hó 2-án, v a s á r n a p 

az előnyösen ismert 

Háromhuszár éttermet és kerthelyiséget 
az egész idényrn szerződte-
tett K o z á k P i s t a jazz-
zenekara közreműködésével 

ünnepélyesen megnyitjuk. 
Előzékeny kiszolgálás. 

ElsörondQ konyhai MT* Szolid áruk! 
Naponta frissen  csapolt Pör! 

Kitűnő ó-romániai és kűküllőmenti asztali és 
palackozott fajborok. 

í 
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Tiazielittel értesítem Csíkszereda és vi-
déke uri közönségét hogy julius l-től 

ruhák tésziíRset már 350 leitől vállalom. 
Szíves pír,fogást  kérve vagyok tisztelettel: 

B i r ó Q á b o r u r i - s z a b ó . 
Str. Beg. Ferdinánd 68. A poata m«ll*tt. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a les*I7saerflbbtól  a 
legfinomabb  kivitelig 

• i l y t a U a a i l l i t t t t b a k k a l 

Nagy O. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletlzetéire Is. 

1 9 -

Jó karban levő gyermek vaságy keres-
tetik. Oim Vákár könyvkereskedő-
iében, Csíkszeredában. 

INVITARE. 
Domnii acţionari ai băncii Banca de Economie S. P. A. 
Tulgheş—Közgazdasági Bank R.-T. Oyergyótölgyes 

sunt convocaţi la 
A XXVI-A ADUNARE GENERALĂ 

pe ziua de 9 iulie 1933, la ora 3 p. m , In localul 
susnumitei bănci. — Ordine de zi: 

1. Deschiderea presidenfială  şi emiterea a doi 
acţionari spre verificarea  acţiunilor reprezentate. — 2. 
Raportul Consiliu ui de Administraţie şi al Censorilor. 
statorirea bilanţului şi a contului de Profit  şi Pierdere 
pe anul 1932 şi a da absolutoriul. — 3. Hotărâre 
asupra viitorului şi a continuării institutului, precum 
şi a cliestiunei de alegere statutară pendintă de aceasia 
a Consiliului de Administraţie şi Censorilor, precum 
şi a funcţionarilor.  — 4 Eventuale propuneri. 

Bilanţul pe anul 1932. Active: Cassa 131.18, 
Cambie 7.065.223,— Ipoteci 149.030,— Creanţe con-
tractate 104.515,— Hârtii de valoare 75000,— Do-
bânzi exigibile 936.696.— Deficit  431.607.— Toial 
Lei 8,762.202.18. Pasive: Capital de acţiuni 2.000.000-
Fond de rezervă 10.500— Fond pentru creanţe du-
bioase 31 749.79. Conturi curente 3.617.311.— Depu-
neri spre fructificare  2.160.372.70. Recscompturi 562.250. 
Diverse 77.806.70. Spese neachitate 254.310,- Camăte 
transitorii 2980,— Divedende neridicate 44.922 — 
Total Lei 8.762.202.18. 

Tulgheş, la 31 Decemvrie 1932. 
Ifj.  Todor Antal director-executiv, Aurel I. Nicolescu 
preşedinte, dir. gen., Brassay Sándor contabil, Csalo 
Alexandru membrul directiunei, Ing. P. Bejan m. tl, 

Dumitru Dobreanu m. d., ilj. Bodor Antal m. d„ 
S'a verificat  şi aflat  în bună de Censori: 

Gheorghe Zaitz cenzor, Strul Móric preş. censorilor, 
Haim Simon, censor. 
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MODELL KALAPOK j 
t la n a p o n k é n t n j f o r m á k  o lozó } 
á r b a n , i n w l « T z 1 n l l i a l "ls ) 

VENCZEL TANÁRNÉNÁL 
U g y a n o t t k é s r t l n e k m i n d e n -
n e m ű n S l k a l a p o k e l s ő r e n d ű 

ii « a r a c h o n á a d á s á v a l . KaJapek 
I ta laUt isa a legrövidebb Idő alatt. 

O i l k n t n l t , L O. B r i t t u n (Glmná-
s l n m ) - n e o a l l l . a a ^ a M r h á a k ó i e l é b e a 
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